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Seznam hlavních použitých zkratek: 
 
BC (L) (R) biocentrum (lokální, regionální) 
BK (L) (R) (NR) biokoridor (lokální, regionální, nadregionální) 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČBÚ Český báňský úřad 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČILZ Český inspektorát lázní a zřídel 
DP dobývací prostor 
E.I.A. z anglického Environmental Impact Assesment – posuzování vlivů na životní prostředí 
EVL Evropsky významná lokalita (ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb.) 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
LHP lesní hospodářský plán 
LHO lesní hospodářská osnova 
MěÚ městský úřad 
MZd ministerstvo zdravotnictví  
MZe ČR ministerstvo zemědělství České republiky  
MŽP ministerstvo životního prostředí  
OBÚ  obvodní báňský úřad 
OkÚ okresní úřad (bývalý) 
OP ochranné pásmo (bez specifikace) 
OÚ obecní úřad 
PHM pohonné hmoty 
PHO pásmo hygienické ochrany 
PLZ přírodní léčivé zdroje 
PO Ptačí oblast (ve smyslu § 45e zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k ochraně lesa (bývalý lesní půdní fond) 
Sb. Sbírky zákonů ČR 
TZL tuhé znečišťující látky 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚPN SÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚPO územní plán obce 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
VÚC velký územní celek 
ZCHÚ zvláště chráněné území (přírody) 
ZPF zemědělský půdní fond 
 
POZNÁMKA K PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI 
 
Původní přílohy subdodavatele Ing. J. Blažka č. 1-20, dokládající polohu záměru a kontext 
hydrologických a hydrogeologických poměrů, jsou začleněny do samostatné přílohy č. 3 
předkládané dokumentace. Proto v textu, je-li na ně odkazováno, je důsledně používána 
formulace Příloha č. X v rámci přílohy č. 3. 
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ÚVODEM 
 
Podání této dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění (z.č. 216/2007 Sb.) je dáno zákonným požadavkem na posouzení 
vlivů stanovení dobývacího prostoru na výhradním ložisku Dolany. Oznamovatel využívá 
zákonné možnosti, dané ust. § 6 odst. 5 platného znění zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, tedy pro záměr, odpovídající dikci ust. § 4 odst. 1 písm. a) cit. zák. předkládat 
rovnou Dokumentaci a ne Oznámení (např. ve struktuře dokumentace). 
 
Práce na dokumentaci E.I.A. započaly ještě během posuzování záměru Pokračování těžby 
štěrkopísků na nevýhradním ložisku Dolany v létě roku 2005, jako přesah průzkumů pro 
Oznámení E.I.A. na pokračování těžby na nevýhradním ložisku (Macháček M. a kol., 
01/2006). Během roku 2006 pak došlo k upřesnění technických a technologických podkladů 
k možnosti exploatace štěrkopísků na těsně z východu navazujícím výhradním ložisku 
Dolany, pro které byl již stanoven předchozí souhlas se stanovením DP (viz dále). Během 
roku 2007 byly upřesněny podklady zejména ohledně obslužné dopravy, parametrů 
stacionárních zdrojů hluku a emisí a aspekty dotčení lesních porostů. 
 
Zájmové území je součástí vymezeného CHLÚ Lázně Bohdaneč, stanoveného rozhodnutím 
OBÚ Trutnov dne 28. 9. 1989 pro výhradní ložisko štěrkopísku. Předchozí souhlas se 
stanovením dobývacího prostoru Dolany v severní části CHLÚ Lázně Bohdaneč  byl vydán 
MŽP, odborem výkonu státní správy VI v Hradci Králové dne 1.6.2005. 
  
Posuzovaný záměr „Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku 
Dolany“ odpovídá  bodu 2.3. kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) v příloze č. 1 
k tomuto zákonu, ve znění podle zákona č. 163/2006 Sb.: „Těžba ostatních nerostných 
surovin – nový dobývací prostor;1 těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 t/rok; 
těžba rašeliny na ploše 150 ha a více“.  
 
Jak bylo výše uvedeno, je ve smyslu možnosti dle § 6 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí předkládána rovnou Dokumentace o hodnocení vlivů na ŽP. Oznamovatele 
k tomuto postupu vede i dosavadní úroveň korektní  komunikace s dotčenými obcemi a 
dotčenými správními úřady v rámci postupného řešení problematiky těžby štěrkopísků na 
nevýhradním ložisku Dolany, včetně řešení střetů zájmů.  
 
Posuzovaný záměr výhledové těžby štěrkopísků v navrhovaném DP Dolany územně i 
technologicky přímo navazuje na stávající hornickou činnost na nevýhradním ložisku Dolany 
a lze vyslovit předpoklad v případě kladného projednání záměru ve smyslu, že do nového 
zájmového území navrhovaného DP tato hornická činnost organicky přejde v rámci postupů 
těžby a prostorové lokalizace těžebních řezů při ukončování stávající činnosti na nevýhradním 
ložisku. 
 
 

                                                 
1  Zvýrazněno zpracovatelem dokumentace. Objem těžby ale odpovídá bodu 2.5. kategorie záměrů II Přílohy č. 1 

zákona –„Těžba nerostných surovin 10000 až 1000000 t/rok, protože je navrhována  v ekvivalentu 200.000 m3 
suroviny, tj. cca 340.000 tun, je to zároveň maximální hodnota povoleného ročního limitu těžby na 
nevýhradním ložisku Dolany. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 

1. Obchodní firma: 
REALMA s.r.o. 
 

2. Identifikační číslo:   
262 55 855  
 

3. Sídlo: 
Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín 
Adresa pro korespondenci:  
REALMA s.r.o., pobočka – pískovna Dolany, 533 45 Opatovice nad Labem  
 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 
Jan Michlovský, jednatel, 
Ing.Bc. Jan Cholasta, ředitel pobočky REALMA s.r.o., pobočka - pískovna Dolany  
Bydliště: Karla Lánského 838, 551 01 Jaroměř 
tel.: 466 981 224  (pískovna Dolany) 
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I. Základní údaje 
 
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle Přílohy č. 1 
 
Název: Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany 
 
Zařazení : Posuzovaný záměr odpovídá  bodu 2.3. kategorie I (záměry vždy podléhající 
posouzení) v příloze č. 1 k tomuto zákonu, ve znění podle zákona č. 216/2007 Sb.: „Těžba 
ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin 
nad 1 000 000 t/rok2; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více“.  
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Záměr navazuje na aktuálně probíhající těžbu na písníku Dolany na nevýhradním ložisku, 
která byla komplexně posouzena již 2x: v roce 1997 podle zákona č. 244/1992 Sb. pro I. etapu 
(TP Dolany) a v roce 2006 prošla zjišťovacím řízením 2. etapa (TP Dolany - předpolí I).  
 
Předkládaný záměr je pokračováním těžby z nevýhradního ložiska Dolany do plochy 
navrhovaného DP Dolany na výhradní ložisko na ploše o rozloze 24,8806 ha (viz předchozí 
souhlas v příloze č. 2), která navazuje na současný těžební prostor v ložisku Dolany v jeho 
severovýchodní části.  
 
Jde tedy věcně o další pokračování stávající těžby v navrhované kapacitě maximálního 
ročního ekvivalentu je 200.000 m3 suroviny, tj. cca 340.000 tun, je to zároveň maximální 
hodnota povoleného ročního limitu těžby. Nedochází tak k navýšení objemu a i intenzity 
činnosti prováděné hornickým způsobem na stávajícím bezprostředně sousedícím  
nevýhradním ložisku Dolany, tento objem těžby se postupně přemístí dle návrhu do 
navrhovaného DP Dolany na výhradním ložisku. 
 
B.I.3. Umístění záměru 
 
kraj:   Pardubický 
bývalý okres:  Pardubice 
obce: Dolany, Staré Ždánice 
katastrální území:       Dolany, Staré Ždánice 
 
Umístění záměru je doloženo v grafických podkladech, které jsou součástí přílohy č. 2 
předkládané Dokumentace (podklady Oznamovatele - viz část H). 
 
 

                                                 
2 Kapacita posuzovaného záměru je do 200.000 m3/rok, což odpovídá cca 340 000 t/rok, zařazení je dáno tím, že 
jde o navrhovanou exploataci na výhradním ložisku, pro jehož využití je nutno nejprve stanovit nový dobývací 
prostor. 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Jak je zmíněno v úvodu předkládané Dokumentace, stanovení CHLÚ Lázně Bohdaneč bylo 
řešeno v roce 1989 a předchozí souhlas s dobývacím prostorem pro subjekt REALMA s.r.o. 
Zlín byl stanoven v roce 2005 (viz doklady v příloze č. 2).   
 
Záměrem je tedy z věcného hlediska pokračování těžby štěrkopísků z obnažené zvodně 
v území, které bezprostředně (pouze na základě administrativního vymezení zásob výhradního 
ložiska a zásob nevýhradního ložiska) navazuje na polohu nevýhradního ložiska štěrkopísků, 
které oznamovatel v současné době řádně v souladu s vydanými povoleními k činnosti 
prováděné hornickým způsobem exploatuje. exploatuje. Lze tedy důvodně předpokládat, že 
tato činnost organicky přejde z prostorů ložiska nevýhradního do prostoru ložiska výhradního. 
 
Vlastním záměrem pokračování v dobývání štěrkopísků, spočívající v postupném odtěžování 
sedimentů plošně rozsáhlé labské terasy. Z uvedených skutečností stanovení CHLÚ a 
předchozího souhlasu s dobývacím prostorem vyplývá, že ložisko patří do nerostného 
bohatství, které je ve vlastnictví státu, a není tudíž součástí pozemku3. Významnou 
charakteristikou navrhovaného dobývání je, že bude probíhat pod hladinou vody v otevřeném, 
postupně se rozšiřujícím jezeru písníku, které tímto dobýváním vznikne. 
 
V současné době probíhá těžba štěrkopísků na ložisku Dolany. Plocha těženého nevýhradního 
ložiska činí cca 19 ha, v současnosti je vytěženo přibližně 60 % objemu ložiska.  Oproti 
předchozí etapě hodnocení vlivů těžby na nevýhradním ložisku nedojde k navýšení povolené 
kapacity nad 340.000 t/rok. 
 
Přibližně 2,5 km severovýchodně od polohy obou ložisek Dolany probíhá těžba štěrkopísků 
v dobývacím prostoru Čeperka. Ložisko Dolany se nachází přibližně  2 km od jímacího 
zařízení vodního zdroje písníku Oplatil. Kumulace záměrů byla řešena v rámci posuzování 
předchozích těžeb v oblasti (včetně ložiska Dolany) formou těžebních limitů. K navyšování 
limitů těžby není zatím důvod, neboť jde  o pokračování dosavadní těžby v oblasti.  

 
Otázky kontextu využívání podzemních vod k vodárenským účelům jsou podrobně řešeny 
v příslušných pasážích předkládané Dokumentace, týkající se popisu vod a vlivů na vody, 
včetně kumulativních vlivů s tím, že detailnější rozbor přináší hydrogeologická studie 
v příloze č. 3 předkládané Dokumentace. . 
 
 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Důvod umístění 
 
Zájmové území je součástí vymezeného CHLÚ Lázně Bohdaneč, stanoveného rozhodnutím 
OBÚ Trutnov čj. 2482/89/Vá/Ši dne 28. 9. 1989 pro výhradní ložisko štěrkopísku (rozhodnutí 
o výhradním ložisku štěrkopísku bylo vydáno ČGÚ Praha dne 2.6.1989 pod zn. 
50/92/948/89). Výměra CHLÚ byla stanovena na 159,66 ha. 
                                                 
3 V dané souvislosti pokládá zpracovatel Dokumentace za důležité poznamenat, že i když je těžba prováděna 

soukromým subjektem, zůstává výhradní ložisko vedené v bilanci zásob ložisek nerostných surovin ve 
vlastnictví státu a vytěžená surovina bude pravděpodobně z velké části sloužit pro naplnění veřejného zájmu, 
např. na zkvalitnění dopravní infrastruktury. 
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Předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru Dolany v severní části CHLÚ Lázně 
Bohdaneč  na výměře 24,8806 ha byl vydán MŽP, odborem výkonu státní správy VI v Hradci 
Králové dne 1.6.2005 pod čj. 550/359/OVSS VI/05-Ti. Toto rozhodnutí se opírá především o 
kategorické stanovisko MZd  ČR – ČILZ z ledna 2000, které vymezuje možnost těžby 
výhradně jen severně od silnice Dolany – Hrádek  na bloku č. 1 V Ba (dříve 4 C2b), a o 
ochranu přírody s ohledem na respektování nadregionálního biokoridoru podél Opatovického 
kanálu a biocentra Bc-1 v rámci ÚPD Dolany. Z těchto podkladů vyplynula výměra reálně 
řešitelného území na 24,8806 ha. Obě citovaná rozhodnutí jsou doložena v rámci přílohy č. 2 
předkládané Dokumentace.  
 

Jak je v předchozím textu konstatováno, záměr znamená pokračování těžby do prostoru 
výhradního ložiska a představuje tak další perspektivu činnosti oznamovatele v zájmovém 
území, pro které má k dispozici vydaný předchozí souhlas se stanovením DP. Požadavek na 
exploataci dalších cca 24,88 ha zájmového území vyplývá z odbytových možností v regionu a 
z připravenosti oznamovatele rozšířit prostor činnosti do dalšího území v přímé návaznosti na 
probíhající těžební činnost. V daném kontextu se ale ukazuje jako důvodné detailněji prověřit 
nutnost exploatace ve všech  lesních porostech, navazujících na celky polí V a SV od 
stávajícího vymezení nevýhradního ložiska. 
 
Varianty záměru 
V daném kontextu není řešena žádná územní varianta, poněvadž umístění navrhované činnosti  
prováděné hornickým způsobem je dáno polohou výhradního ložiska štěrkopísků, 
navazujícího na stávající těžené nevýhradní ložisko Dolany.  

Není navrhována ani žádná varianta z hlediska kapacity těžby, poněvadž záměr představuje 
pokračování stávající těžby v nezměněných ročních ekvivalentech. 

Nejsou rovněž řešeny žádné technologické varianty těžby, poněvadž  i navrhovaná těžba na 
výhradním ložisku je i nadále založena na využití plovoucího korečkového bagru. Již v rámci 
přípravy původní procedury o hodnocení vlivů na nevýhradním ložisku byla odmítnuta 
varianta přepravy suroviny do prostoru provozního zázemí (na třídičku) automobilovou 
dopravou (především z důvodů ekologických)  a rovněž i varianta přepravy výsypnými 
loděmi po vodě (z důvodů ekonomických). Z uvažovaných variant byla nakonec zvolena 
varianta dopravy suroviny do stávající úpravny na písníku Dolany prostřednictvím pasových 
dopravníků. Hlavními důvody pro tuto variantu byly vedle ekonomických  také důvody 
ekologické. 
 
Celkově je možno konstatovat, že umístění i potřeba záměru jsou podmíněny dřívější činností, 
která vedla k podrobnějšímu prozkoumání ložiska štěrkopísků a vypracování efektivních 
těžebních postupů a vybudování odběratelsko – dodavatelské sítě navazujících podniků a 
aktivit, aniž by působila nepřijatelné ovlivnění životního prostředí nebo veřejného zdraví.   
 
Záměr má tedy pouze dvě možné varianty: 
• aktivní s předpokladem těžby štěrkopísku v prostorech, dokladovaných v rámci mapových 

podkladů Přílohy č. 2 
• nulovou variantu bez hornické činnosti, s definitivním útlumem těžby a ukončení činnosti 

na ložiscích Dolany  
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Z hlediska ochrany životního prostředí se samozřejmě jeví jako výhodnější varianta bez 
činnosti. Ta však koliduje se zákonem4 prosazovaným zájmem o racionálním vydobytí 
výhradního ložiska, pokud nepřináší neřešitelné střety zájmů ve vztahu k ovlivnění kvality 
jiných složek  životního a přírodního prostředí.  
 
Ostatní vlivy, spojené s úpravou a dopravou suroviny zůstanou v podstatě identické jako 
doposud při činnosti na nevýhradním ložisku Dolany.  
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Vzhledem k tomu, že dokumentovaný záměr je založen na pokračování těžební činnosti 
z prostoru nevýhradního ložiska Dolany do prostoru navrhovaného DP na výhradním ložisku 
Dolany, je možné konstatovat zásadní shodu se stávající technologií i přepravou suroviny 
v těženém písníku. 
 
Skrývky a příprava území 
Práce související s dobýváním ložiska budou postupovat podle plánu otvírky a postupu 
dobývání schváleného při správním řízení za účasti všech dotčených organizací a jednotlivců. 
Vlastní hornická činnost ve smyslu horního zákona č. 44/1988 Sb. započne prováděním 
skrývkových prací, které odstraněním povrchových vrstev půdy a sedimentů nad ložiskem 
zajistí přístup k surovině ložiska.  
Skrývkové práce budou spočívat v postupném odděleném skrývání ornice a podorničí. 
Zpravidla dojde ke skrytí cca 0,5 až 0,7 m kulturní vrstvy, tj. ornice a podorničí (= zeminy 
vhodné k zúrodnění) a jejich uložení na předem schválené pozemky v rámci výše uvedeného 
projektu. 
Každoročně bude skrývána plocha o rozloze 1,5 až 2,0  ha. Z hlediska ochrany půdního fondu 
nelze přistoupit na jednorázové skrytí větší plochy než 2 ha. Provádění skrývky bude 
kampaňovité, v závislosti na postupu těžby. Lze předpokládat, že skrývkové práce nebudou 
trvat déle než 10 dní v každé etapě skrývek. Při realizaci těžby do 340 000 tun/rok bude nutno 
ročně provádět skrývku 1 – 2 krát do roka. Na skrývkové práce bude používána technika 
externího dodavatele služeb s příslušnými báňskými oprávněními k činnosti, částečně skrývku 
bude oznamovatel provádět svými technickými prostředky (kolový nakladač).  
Půda a zemina vhodná k zúrodnění budou ukládány odděleně. Skrytou ornici i podorničí bude  
využívat především obec Dolany tak, jak se děje dosud v souladu s platným územním 
rozhodnutím pro těžbu na nevýhradním ložisku a plánem rekultivace. Jejich případné využití 
k rekultivacím bude určeno plánem rekultivace, resp. jeho změnou – doplněním stávajícího 
plánu rekultivace. Pro území DP musí být (a bude) vypracován nový plán rekultivace s tím, že 
bude navazovat na stávající plány, vázající se k předchozím těžebním prostorům.  
Po schválení plánu rekultivace bude materiál skrývky (který nebude obsahovat humus ani jiné 
organické látky, které by mohly nastartovat eutrofizační pochody ve vodě jezera) využíván 
pro tvarování břehů jezera, vytváření mělčin, poloostrovů a zálivů v příbřežní části v rámci 
postupné sanace Skrývky budou do jejich dalšího zpracování skladovány na deponiích 
v prostoru těžebny. Doba jejich setrvání v prostoru těžebny podle současných zkušeností 
nepřekročí cca jeden, max. dva měsíce.  
Skrývka a těžba budou generelně postupovat od západního (JZ) okraje ložiska k východnímu 
okraji a od technické základny umístěné v jižní části současného těžebního prostoru (JV až 
V od polohy navrhovaného DP na výhradním ložisku). V první fázi se předpokládá postupné 
vytěžení prostoru podél západní hranice a jižní těžebního prostoru vedoucí zhruba 

                                                 
4 Jedná se o horní zákon č. 44/1988 Sb., v platném znění 
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severovýchodním až východním směrem na hranice k.ú.Dolany po hranici navrhovaného DP, 
v první etapě s preferencí území mimo les na polích. Dále bude těžba pokračovat východním 
směrem ve smyslu územního vymezení plochy Z3 v rámci Změny ÚP SÚ Dolany (Vojtěch 
M., 06/2002) až na dojednanou polohu závěrného svahu s ohledem na okolnost, že těžba 
v těchto prostorech bude limitována rozsahem reálného odlesnění s ohledem na závěry 
procedury hodnocení vlivů na životní prostředí.  
 
Technologie těžby 
Současná technologie těžby  nebude měněna ani pro výhledovou těžbu na výhradním ložisku: 
plovoucí korečkový bagr PKR DYK 80, pohon – elektrický proud; tři plovoucí pásové 
dopravníky na dvou plovácích s elektrickým pohonem, nábřežní dopravníková trasa cca 135 
m - elektrický pohon. Třídění vytěženého kameniva na dvou vibračních třídičích skrápěných 
technologickou vodou přiváděnou elektrickým čerpadlem o max. výkonu 3.500 l/min., 
odvodnění a separování odplavitelných částic v dehydrátoru na elektrický. pohon, pět 
haldovacích pasů a dva vynášecí pasy (pro I. a II. třídič), 1 ks kolový nakladač pro nakládku 
volně sypaného kameniva na vozidla zákazníků. Současná technologie úpravy kameniva byla 
schválena včetně nožové pračky, která v současné době není do linky zabudována. Současná 
technologie byla vyrobena v roce 2003 a do provozu byla uvedena v listopadu téhož roku. 
Dosud na této technologii nebyly provedeny žádné změny a nejsou výhledově ani 
předpokládány.  
 
Třídění a úprava suroviny 
V písníku Dolany je aktuálně uplatňován mokrý způsob třídění, tedy zkrápění štěrkopísku na 
I. třídiči, surovina je na dehydrátoru odvodněna. Hrubá frakce kameniva se na dalším 
vibračním třídiči skrápěném technologickou vodou třídí do tří frakcí.  
Surovina bude i nadále upravována na stávající úpravnické lince, v budoucnu se uvažuje 
s případným drcením suroviny nad 22 mm formou externí dodávky služeb – na mobilních 
zařízeních dočasně pro tento účel pronajatých do prostoru pískovny. Oznamovatel uvažuje, že 
tato úprava se bude dělat 2 x / rok  po dobu vždy 4-5-dní, pohon drtiče s třídičem je 
elektrický. 
 
Expedice 
Doprava hotových výrobků k zákazníkům bude prováděna prostřednictvím externích 
dodavatelů přepravních služeb, oznamovatel neprovozuje vlastní dopravu. Dopravní 
prostředky přijedou do prostoru provozního zázemí, kde budou naloženy nakladačem a přes 
váhu budou opouštět provozovnu. 
 
Dopravní prostředky v prostoru těžebny se budou pohybovat po obslužné trase délky cca 100 
m, z toho 50 m po panelové zpevněné komunikaci, doprava hotových výrobků k zákazníkům 
bude prováděna speciálními nákladními auty, popř. dalšími sklápěcími nákladními vozy 
v soupravách nebo sólo. 

Dle podkladů oznamovatele generuje posuzovaný záměr na tomto komunikačním systému 
celkem 96 pohybů nákladních souprav ze denní směnu na silnici  III/3239 (úsek 1), po té 46 
pohybů po silnici č.333 směr Hradec Králové (úsek č.2) a 50 pohybů (úsek č.3) po III/3229 
směr Pardubice. Doprava probíhá pouze v denní době.  
 
Rekultivace 
S  postupující těžbou budou souběžně a průběžně probíhat rekultivační práce. Základní 
principy plánu rekultivace i pro výhradní ložisko Dolany zůstanou beze změny. Jelikož se 
jedná o těžbu z vody,  vznikne ve vytěženém prostoru vodní plocha o konečné rozloze cca 24 
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ha5 a hloubce cca 11 m, která bude ohraničena závěrnými svahy se sklonem 1:3. Technická 
rekultivace bude spočívat v urovnání terénu, v provedení výkopu, násypu a svahování, 
biologická část rekultivace bude zahrnovat osetí technickou rekultivací nově vytvořených 
svahů a jejich osázení původními druhy dřevin. Těžební prostor, tak jako ve stávajícím 
písníku, bude rozdělen do těžebních bloků o rozloze cca 0,5 ha každý. Po vytěžení bloku 
zásob sousedícího s hranicí těžebního prostoru bude přistoupeno k rekultivačním pracím na 
uvolněném břehu těžebního prostoru. Tím dojde postupně k plynulé stabilizaci břehů a k 
omezení abrazních vlivů na minimum. 
Předmětem sanace a rekultivace budou tedy především okraje budoucího jezera, tj. svahy a 
břehy vzniklé předchozí těžební činností ve vymezeném prostoru. Pro řešený DP Dolany musí 
být (a bude) vypracován plán rekultivace speciálně pro tento DP s tím, že principy rekultivace 
budou stejné jako v plánech předchozích pro TP Dolany a TP Dolany – předpolí I (stávající 
nevýhradní ložisko). Při detailním pojetí plánu rekultivací (jak v rámci jeho přípravy, tak 
postupné realizace) je tedy nutno dodržet zásadu ve smyslu, aby rekultivační plán DP Dolany 
skutečně dořešil rekultivaci celé těžbou dotčené oblasti (TP Dolany, TP Dolany – předpolí I a 
DP Dolany)6. Při vlastním řešení rekultivací je předběžně uvažováno s využitím stejných 
strojů jako při otvírce ložiska, popsané výše.  
Plánované rekultivace budou provedeny tak, aby výhledově posílily prvky místního systému 
ekologické stability v území, resp. pomohly vytvořit interakční prvky, zejména v prostoru 
mezi lesními pozemky a břehem písníku, kterých se navrhovaná těžebna dotýká. Z tohoto 
důvodu může být pouze částečně uvažováno s rekreačním využitím od jihozápadu až severu, 
území podél lesa by mělo být  řešeno jako přírodní zóna.  
Vodní plochy jsou řešeny tak, že neumožňují manipulaci s výškou vodní hladiny. U vodních 
ploch bude vytvořeno litorální pásmo. Nádrže budou poměrně hluboké – až 11 m, což sníží 
možnost eutrofizace, přesto bude zvolen vhodný postup při jejich správě, aby tato možnost 
byla dále snížena. Břehy ploch budou podle místních podmínek řešeny jako nepravidelné, 
členěné mělkými zálivy a poloostrovy.  
 
Úroveň navrženého technického řešení: 
Navrhované technické a technologické řešení odpovídá současným progresivním světovým 
zvyklostem těžby menších nevýhradních ložisek štěrkopísků z obnažené zvodně, v kontextu 
přímých vlivů na životní prostředí lze po provedených změnách technologie těžby a úpravy 
suroviny (viz Macháček a kol. 2003) již dokládat snížení emisí a snížení akustické zátěže, 
realizovaný elektrický pohon prakticky vylučuje manipulaci s pohonnými hmotami pro 
provoz  korečkového bagru a pro provoz původně předpokládaného tažného člunu. 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Oznamovatel předpokládá započetí prací na nových plochách výhradního ložiska v létě 20097. 
Pokud to řešení střetů zájmů a výsledky procedury hodnocení vlivů na ŽP dovolí, bude řešeno 

                                                 
5  Navrhovaná plocha pro plné využití rozlohy navrhovaného DP, skutečná bude záviset na mocnosti ochranných 

pilířů a v závislosti na ponechané výměře lesních porostů uvnitř vymezeného DP – rozdíl mezi projednanou 
polohou závěrného svahu a navrhovanou hranicí DP. 

6  K danému je vhodné poznamenat, že akustická studie (Bajer 2005 in Macháček a kol., 1/2006) požadovala 
řešit zemní ochranný val o minimální výšce 3m situovaný podél hranice pískovny ve směru k obci Dolany, 
tedy na západní straně nevýhradního ložiska blíže k obci. Tento val je již realizován a původní plán 
rekultivace tak byl upraven. Lze tak konstatovat, že byl uplatněn přírodě bližší způsob rekultivace břehové 
hrany v kontaktu s biocentrem nad západním břehem stávajícího písníku. 

7 Pokud je příprava území pro pokračování těžby navrhována na léto 2009, musí vlastní termín zahájení skrývek 
na polích v novém zájmovém území přihlédnout k reprodukčnímu období živočichů (např. na zemi hnízdících 
ptáků). Zásah do lesních porostů je plánován až v závěrečné fázi navrhované exploatace výhradního ložiska. 
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stanovení DP a následné rozšíření činnosti do výhradního ložiska prováděné hornickým 
způsobem.  
Vlastní těžba v kontextu navrhovaných variant je předpokládána max. pro 340.000 t/rok 
v rozsahu navrhovaného DP cca 12 - 14 let.  Podle dosavadních zkušeností je předpoklad, že 
dojde k určité prodlevě vlivem výkyvu odbytu, technických přestávek v zimním období atd., 
takže vlastní těžební činnost může být oproti předpokladům prodloužena, na druhé straně 
doba exploatace bude záviset i na konečné odsouhlasené výměře k těžbě v závislosti na 
ponechání částí lesních porostů uvnitř DP. 
Ukončení činnosti se, vzhledem k rozsahu záměru, předpokladu odbytu a dalších omezujících 
faktorů, nedá přesněji taxativně stanovit, a proto je předpokládáno do ukončení těžby 
naplánovaných zásob, t.j. do vytěžení zásob plánovaných v předkládaném záměru těžby 
s maximálním výhledem na výše uvedených 5-6ti let. Rekultivace břehů bude probíhat 
postupně. 
Pokračování těžby (zahájení v DP):  2009 
Ukončení těžby z pokračující činnosti: 2021 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj:   Pardubický 
Obec: Dolany, Staré Ždánice 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat: 
 
- souhlas s kácením dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (příslušný obecní 

úřad Dolany) 
- závazné stanovisko k dotčení významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění (příslušný OÚ III. stupně – zde zásah do VKP lesa) 
-  rozhodnutí o výjimkách z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

(ohrožené druhy Krajský úřad Pardubického kraje, silně a kriticky ohrožené druhy - Správa 
CHKO ) 

-  souhlas k odnětí ZPF (do 1 ha pověřený OÚ III. st., do 10 ha KÚ, nad 10 ha MŽP) 
-  souhlas k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (analogie) 
-  stanovení dobývacího prostoru (OBÚ Trutnov) 
- povolení k provádění hornické činnosti podle §10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušinách a státní báňské správě, v platném znění a Vyhlášky č. 104/1988 Sb., v 
platném znění, o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem (OBÚ Trutnov). 
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B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1 – Půda 
 
Zábor půdy 
 
Pro výhledovou těžbu na vymezeném území (24,8806 ha) je nutno přepokládat jak zábory 
ZPF, tak zábory PUPFL. 
 
Zemědělská půda 
Zábor pozemků mimo les se týká především ploch na ZPF a další ploch (vodní plocha a 
ostatní plocha).  Je nutno předpokládat zábor ZPF v kultuře orná půda v rozsahu cca 11,6591 
ha, z toho cca 9,7385 ha v k.ú. Dolany v přímé návaznosti na stávající nevyhrazené ložisko a 
cca 1,9206 ha v k.ú. Staré Ždánice. Na k.ú. Dolany  jde o pozemky v BPEJ 3.72.01 a  3.66.01 
(V. třída ochrany) a BPEJ 3.21.10 (IV. třída ochrany), na k.ú. Staré Ždánice o BPEJ 3.51.11 
ve třídě ochrany IV8.  
Zábor půdy BPEJ 3.21.10 v IV.třídě ochrany  zasahuje cca 4,5 ha ve východní části území 
k.ú. Dolany blíže k lesním porostům, zbytek území představuje zábor nejméně kvalitních půd 
v V. třídě ochrany v BPEJ 3.72.01. Pozemky SV od lesních porostů v k.ú. Ždánice 
nepředstavují opět zábor kvalitních půd (tř. ochrany IV. –viz výše). 
 
Lesní pozemky 
Záměr předpokládá zábor PUPFL v rozsahu 13,1119 ha při uplatnění ochranného pilíře podél 
Opatovického kanálu v šíři cca 50 m. Veškeré lesní pozemky se nacházejí v k.ú. Dolany u 
Pardubic. Z uvedené výměry plocha lesů 1,8959 ha je ve vlastnictví Lesů ČR (pod gescí LHP 
–LS Choceň), plocha lesů 11,1977 ha ve vlastnictví obce Dolany a 0,0183 ha ve vlastnictví 
soukromého vlastníka (obojí součástí LHO Pardubice).  
 
Zvláště chráněná území 
 
Záměr pokračování hornické činnosti do nově navrhovaného DP Dolany fyzicky nezasahuje 
žádné zvláště chráněné území přírody, vymezené ve smyslu ust. § 14  zák. č. 114/1992 Sb. 
Nenachází se rovněž v žádné CHOPAV, ani v žádném zvláště chráněném území ve smyslu 
ochrany památek, je součástí vymezeného CHLÚ z povahy výhradního ložiska. 
Blíže viz kapitola C.I.1. 
 
 

                                                 
8  Dle Změny č. 2 ÚPSÚ Dolany (Vojtěch, 6/2002) je plocha Z3, řešící prostor dalšího výhledu těžby na 

výhradním ložisku Dolany  je hodnota záboru  pro navrhovanou těžbu konstatována 9,19 ha, ale jen  pro k.ú. 
Dolany. Výše uvedená výměra vyplývá z podrobnějších podkladů oznamovatele (viz  komentář níže, dále 
tabulka v příloze č. 2):    Navrhovaný dobývací prostor je částí CHLÚ číslo B 3209700 Lázně Bohdaneč nad 
silnicí Hrádek-Dolany a je vymezen polygonem o šestnácti vrcholech. Jeho celková plocha je 24,8806 ha. Tato 
část CHLÚ se v souladu s vyhl. ČBÚ č. 351/2000 Sb., § 1 pojmenovává podle kat. území, na kterém je jeho 
největší část, v našem případě tedy DP Dolany. V k.ú. Dolany se nachází cca 22,9600 ha a v k.ú. Staré Ždánice 
1,9206 ha. Je nutno konstatovat, že v ÚSPÚ Dolany je registrována zóna těžby štěrkopísku v textové části a 
zobrazena ve výkresu funkčního zónování jako obrazec Z3, zatímco pozemky spadající do zmíněného CHLÚ 
a rozkládající se v k.ú. Staré Ždánice (1,9206 ha) zatím nejsou v ÚSPÚ Staré Ždánice určeny pro těžbu 
štěrkopísků, protože se nijak netýkají okolí zastavěného území obce. Navrhovaná hranice DP ale logicky 
vychází z vymezeného CHLÚ, které do k.ú. Staré Ždánice zasahuje. 
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Ochranná pásma 
 
S ohledem na přítomnost lesů v zájmovém území je nutno potvrdit přítomnost i jejich 
ochranných pásem. 
Záměr navrhované těžby štěrkopísků v navrhovaném DP Dolany není v územním kontaktu 
ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody. Zasahuje do OP 
nadregionálního biokoridoru. 
Podle současného vymezení do zájmového území nezasahuje žádné ochranné pásmo místních 
vodních zdrojů.  
Severní hranice ochranného pásma  II. stupně přírodních léčivých zdrojů (OP PLZ) peloidů a 
vod lázeňského místa Lázně Bohdaneč je v zájmovém území řešena dvojím způsobem: 
- hranice prozatímního OP PLZ prochází po silnici Hrádek – Dolany – tedy mimo zájmové 

území 
- hranice OP PLZ je trasována od východního okraje obce Dolany podél Čertůvky na kótu 

221,3 m. n.m., dále SV k mostu silnice I/333 přes Opatovický kanál, dále k jihu podél této 
silnice a pak na východ přes vodní plochu písníku Oplatil. Podle tohoto vymezení je celé 
zájmové území uvnitř OP.  

(obojí vymezení blíže viz příloha č. 6 v rámci přílohy č. 3).  
Území DP je dále v kontaktu s OP Opatovického kanálu – technické památky, jehož šířka 
není upravena číselným údajem, ale musí být obecně dodržena ustanovení zákona č. 20/1987 
Sb., v platném znění.  
 
B.II.2. Voda 
Areál je napojen z hlavního vodovodního řadu samostatnou přípojkou LPe 40. Na přívodním 
potrubí je zemní souprava s hlavním uzávěrem vody, odkud je přípojka vedena k objektu 
vodoměrné šachty s vodoměrem. Od vodoměru je přívodní potrubí vedeno do správní 
budovy, kde je proveden rozvod vody k elektrickému ohřívači vody a k jednotlivým 
zařizovacím předmětům. Požární vodovod nebyl požadován, jako požární vodu lze použít 
vodu z těženého písníku. 
Délka vodovodní přípojky činí 37,90 m. Vodovodní přípojka je uložena v hloubce 1,50 metru 
od povrchu terénu. 
Pro třídění těžené suroviny je odebírána voda z vodní nádrže písníku Dolany v množství cca 
45 l/s, po odsazení písčitých a prachovitých částí v sedimentační nádrži je odebíraná voda 
vypouštěna přes sedimentační jímku zpět do stávajícího písníku na jeho jižním okraji 
(sedimenty jsou v pravidelných intervalech ze sedimentační jímky odebírány a prodávány 
zájemcům). 
 
Vodu ve vodní nádrži, vzniklé těžbou a využívané pro těžbu, lze označit jako důlní vodu ve 
smyslu § 40 horního zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění. Důlní vodu může těžební 
organizace bezúplatně využívat pro vlastní potřebu. Tohoto ustanovení bude využito v letních 
suchých měsících, kdy bude důlní voda využívána ke skrápění příjezdové komunikace a 
pojezdových ploch v prostoru těžby, úpravy a expedice suroviny. 

 
Podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 10, se počítá 40 l na osobu a den pro provozovny 
místního významu, kde se voda neužívá k výrobě, kde je WC, příprava teplé vody např. 
v bojleru a možnost sprchování. 
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Tabulka: Předpokládaný odběr vody v době provozu písníku: 
 

 l/s l za den m3 za rok 

sociální účely – voda pro 17 zaměstnanců 0,02 40 170 
voda pro skrápění účelových komunikací v DP (důlní voda) 0,8 3000 4800 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Spotřeba surovin 
 
Základní surovinové vstupy pro navrhovanou těžbu se s ohledem na skutečnost, že bude 
nadále využito stávajícího provozního zázemí písníku Dolany, se oproti stávající situaci 
nemění, není uvažováno s žádnou intenzifikací technologie. Zdrojem je výrobna dodavatelské 
organizace technologie. 
Jiné surovinové vstupy mimo energie a vodu (viz výše) předpokládány nejsou, s výjimkou 
běžného provozu kanceláří v budově provozního zázemí písníku. 
Záměr nemá nároky na potřebu tepla, výměny vzduchu,  zemního plynu ani chladicích médií.  

Jiné suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.   
 
Spotřeba energií 

 
Na základě posouzení změny technologie přepravy a úpravy suroviny na písníku Dolany 
(Macháček a kol., 2003) se předpokládá se jako hlavní a jediný zdroj energie elektrická 
energie. Podle údajů oznamovatele a projektanta uvedených v přípravné dokumentaci těžebny 
je odhadována roční spotřeba cca 40 000 kWh. Přívod elektrické energie je již realizován 
formou přípojky VN 35 kV na sloupech. Elektrifikace bagru, pohon dopravníkových pásů a 
čerpání technologické vody na třídícím centru znamenají spotřebu cca 95%  uvedeného 
ekvivalentu..  
Elektrifikace provozu písníku znamenala úspory spotřeby motorové nafty pro tažný člun 
(remorkér) a   plovoucí bagr, se kterými bylo nutno počítat ještě při posuzování návrhu na 
těžbu v lokalitě Dolany v roce 1997(Blažek a kol.1997, Macháček a kol. 2003).  

Nároky na jiný druh energie (motorovou naftu) tak platí prakticky jen pro spotřebu kolového 
nakladače, kdy je uvažována průměrná roční spotřeba kolem 40 000 litrů nafty. 
 
Záměr vlastní těžby nemá nároky na potřebu tepla, výměny vzduchu,  zemního plynu ani 
chladicích médií.  
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Komunikační napojení pískovny a využívání státní i místní silniční sítě se oproti předchozí 
etapě hodnocení vlivů (Macháček a kol., 1/2006) nemění.  Stávající napojení písníku na 
silniční síť (silnice III/3239 Hrádek-Dolany) je zachováno, je vybudována místní přístupová 
komunikace z uvedené silnice do provozního zázemí písníku. 

Po silnici č. III/3239 od výjezdu z pískovny na křižovatku se silnicí  č. II/333, po té 48% po 
silnici č. II/333 směr Hradec Králové a 52% po silnici č. III/3229 směr Pardubice.  
 
Dle podkladů oznamovatele generuje posuzovaný záměr na tomto komunikačním systému 
celkem 96 pohybů nákladních souprav ze denní směnu na silnici  III/3239 (úsek 1), po té 46 
pohybů po silnici č.333 směr Hradec Králové (úsek č.2) a 50 pohybů (úsek č.3) po III/3229 



Dokumentace podle § 6 odst. 5 a Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 216/2007 Sb. 
Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany 

EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93                                                                                                                  Str. 18

směr Pardubice. Doprava probíhá pouze v denní době.  Není tedy vůbec řešena přes obec 
Dolany jako nejbližší obytné území. 
 
Nejsou tedy indikovány  žádné významnější změny v provozu pískovny a zachovává se 
způsob dopravy těžené suroviny včetně dopravního modelu. Nejsou nárokovány žádné 
požadavky na jinou dopravní strukturu. 
Bližší rozbory dopravních frekvencí jsou provedeny v akustické studii (Příloha č. 5) a 
rozptylové studii (Příloha č. 6). 

 
B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
Záměr představuje ovlivnění imisní zátěže emisemi z plošných a liniových zdrojů znečištění 
ovzduší. Výpočet je proveden na straně bezpečnosti a předpokládá souběh všech uvažovaných 
činností, posuzována je etapa těžby situovaná nejblíže hygienicky významným objektům. 

Plošné zdroje  
Emise frakce PM10 – těžba 

Průměrný roční objem těžebních prací je 340 000 tun. Průběh těžebních prací je uvažován po 
dobu 250 dnů v roce (uvažováno je 12 hodin v pracovní době). Ve výpočtu je uvažováno 
s roční emisí PM10 odpovídající emisi 0,05 kg PM10 na 1 tunu těženého materiálu, což 
představuje roční emisi 17,0  tun frakce PM10.  

Nákladní automobily v prostoru dobývacího prostoru 
Vyvolané pohyby uvnitř dobývacího prostoru byly převzaty z podkladů objednatele a 
představují: 

 Počet pohybů/den:             96 
 Počet pohybů/hod:                8 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh 
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 
uvažovaném pohybu 96 TNA/den a době volnoběhu 30 sekund (při 250 pracovních dnech 
v roce 12 hodinách provozu) lze sumarizovat následující sumu emisí: 

Tabulka: Suma emisí z plošného zdroje – stání TNA 
  NOx PM10 Benzen 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj – těžba 0.0151884 0.6561408 0.1640352 0.0004581 0.0197904 0.0049476 2.356E-05 0.0010176 0.0002544

Nakladače 

Mezi plošné zdroje emisí patří pohyb nakladačů v areálu těžebny. Dle předaných podkladů je 
uvažováno s 10 hodinami provozu denně. Při uvažovaných 250 pracovních dnech se jedná o 
2500 provozních hodin, což předpokládá spotřebu – 40 000 l nafty/rok. Spálením tohoto 
množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí: 

Tabulka Suma emisí z plošného zdroje  
 NOx PM10 Benzen 
 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 0,11979 1,7968 0,44920 0,01107 0,16608 0,04152 0,000064 0,00096 0,000245 
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Liniové  zdroje  

Přeprava těženého materiálu 
Doprava z ložiska se plánuje provádět  prostřednictvím účelové komunikace na silnici č. 
III/3239 od výjezdu z pískovny na křižovatku se silnicí II/333, po té 48% po silnici II/333 
směr Hradec Králové a 52% po III/3229 směr Pardubice. Dle podkladů oznamovatele 
generuje posuzovaný záměr na tomto komunikačním systému celkem 96 pohybů nákladních 
souprav ze denní směnu na silnici  III/3239 od výjezdu z pískovny po silnici II/333(úsek 1), 
po té 46 pohybů po silnici II/333 směr Hradec Králové (úsek č.2) a 50 pohybů od křižovatky 
se silnicí II/333 dále po silnici  III/3229 směr Pardubice (úsek č. 3). Situace úseků je doložena 
v akustické a rozptylové studii (Přílohy č. 5 a 6).  

Doprava probíhat po dobu 250 dnů. Při uvažovaných  pohybech TNA/den lze bilancovat 
emise na komunikačním systému následovně:  
  NOx PM10 Benzen 
Úsek komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

Úsek 1 7.29E-05 1.3122816 0.3280704 2.199E-06 0.0395808 0.0098952 1.131E-07 0.0020352 0.0005088
Úsek 2 3.493E-05 0.6288016 0.1572004 1.054E-06 0.0189658 0.0047415 5.418E-08 0.0009752 0.0002438
Úsek 3 3.797E-05 0.68348 0.17087 1.145E-06 0.020615 0.0051538 5.889E-08 0.00106 0.000265

Emise frakce PM10
 při přepravě těženého materiálu   

Při použití emisního faktoru prašné frakce PM10 z přepravovaného kameniva 2,03 
g/km/vozidlo a uvažovaném modelu dopravy lze odhadnout roční bilanci PM10 následovně: 

 průměrný objem roční těžby: 340 000 tun 
 počet pohybů TNA/den:    96 pohybů/den při cca 250pracovních dnech – úsek 1 
 počet pohybů naložených TNA/den:  48 
 průměrná emise na 1 km při uvažovaném počtu pohybů:   97,44 g PM10/km – úsek 1       
 počet pohybů TNA/den:    46 pohybů/den při cca 250pracovních dnech – úsek 2 
 počet pohybů naložených TNA/den:  24 
 průměrná emise na 1 km při uvažovaném počtu pohybů:   48,72 g PM10/km – úsek 2       
 počet pohybů TNA/den:    50 pohybů/den při cca 250pracovních dnech – úsek 3 
 počet pohybů naložených TNA/den:  25 
 průměrná emise na 1 km při uvažovaném počtu pohybů:   50,75 g PM10/km – úsek 3       

 
B.III.2. Odpadní vody 
 
Splaškové odpadní vody 
 
Splaškové odpadní vody 
Z důvodu nemožnosti připojení správní budovy na splaškovou kanalizaci byla vybudována 
jímka pro splaškové vody na vyvážení umístěná v zemi pod zpevněnou panelovou plochou, 
která plní funkci základů pod správní budovou. 

 
Jímka je celoplastová nesamonosná o rozměrech 3,10 m x 1,60 m x 1,60 m, uložená na 
betonové desce tloušťky 20 cm. Po osazení jímky bylo provedeno postupné obetonování 
z prostého betonu tloušťky 20 cm z vnější strany jímky za současného napouštění jímky 
vodou tak, aby tlakem betonu na stěny jímky nedošlo k deformaci stěn jímky. Po dokončení 
betonáže byl proveden hutněný zásyp výkopu kolem jímky. Vlastní plastová jímka byla 
dodána zkompletovaná a s atestem na vodotěsnost. Obsah jímky je 6,75 m3. 
Likvidace je smluvně zajištěna s organizací, oprávněnou k této činnosti. Odpadní vody mají 
charakter komunálních městských odpadních vod z domácností a ze služeb. 
Ze specifické průměrné denní spotřeby vody na 1 zaměstnance (40 l) a celkového počtu 17 
zaměstnanců lze odvodit denní objem splaškových vod na 640 litrů. Měsíční objem 
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splaškových vod se při 22 pracovních dnech pohybuje kolo 14,1 m3. Jímku, která má objem 
6,75 m3, tak bude nutné vyvážet 2x za měsíc. 
 
Technologické odpadní vody 
 
Technologická voda  bude po průtoku technologickým zařízením procházet navrženou 
sedimentační nádrží, v níž bude docházet k usazování odplavitelného materiálu. Usazený 
materiál bude 1x týdně vyhrnován (průmět do odpadového hospodářství provozovatele). Voda 
se  bude z nádrže přepadem navracet zpět do zaplaveného těžebního prostoru. Pro danou 
technologii propírání těženého materiálu je dána bilance technologické vody 45 l/s. (viz kap. 
B.II.2). V daném kontextu je vhodné upozornit na následující aspekty :   
⇒ Při ošetřování technologického zařízení je nutno používat výhradně biologicky 

odbouratelná maziva a minimalizovat riziko kontaminace vod. 
⇒ V případě, že nedojde k úplnému oddělení (usazení) nejjemnějších odplavitelných částic 

(0,063 mm) v sedimentační nádrži, je možné, že se tyto částice budou opět usazovat až ve 
vytěženém prostoru. Tyto koloidní částice nelze pokládat za kontaminanty, ale je 
nežádoucí, aby se dostaly opětovně do oběhu technologické vody. Tato  problematika je 
ošetřena vhodným umístěním čerpací nádrže a výusti ze sedimentační nádrže ve smyslu 
doporučení, uplatněných v rámci posouzení změny technologie (Macháček a kol., 2003) 

 
Dešťové vody  
Zpevněné odvodněné plochy v areálu rozšířené pískovny nebudou.  
Dešťové vody spadlé v areálu navrhované těžebny se budou přirozeně vsakovat do 
štěrkopísků, případně  přirozeně odtékat do vzniklého písníku. V rámci rozšíření těžby do 
prostoru výhradního ložiska Dolany nedochází ke změně odtokových poměrů (vzniku 
dešťových vod) oproti stávající situaci (např. ve vztahu k případným úpravám provozního 
zázemí). Provozní zázemí písníku je dobudováno a připraveno k dalšímu pokračování 
prodloužení provozu v případě povolení těžby v zájmovém území posuzovaného záměru. 
 
B.III.3. Odpady 
 
Nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, kdy v  posuzovaném záměru je oznamovatel označen za  původce  
odpadů, který neprovozuje žádné zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
odpadů. Vyprodukované odpady, třídí a krátkodobě soustřeďuje ve sběrných prostředcích na 
shromažďovacích místech do doby předání oprávněné osobě, která zajistí jejich využití nebo 
odstranění. 
 
Značnou část objemů představují zeminy a hlušiny sejmuté v rámci přípravy těžby včetně 
sedimentů z vodních jímek vznikajících při technologii mokrého třídění. S nimi  bude 
nakládáno mimo režim zákona o odpadech.  Zemina a hlušina bude dle limitů znečištění 
využívána k terénním úpravám a sediment z  mokrého třídění bude jako neplnohodnotný 
materiál expedován k dalšímu zpracování: 
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Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie Množství 
odpadu 

Poznámky 

010409 

010412 
Odpadní písek a jíl 
Hlušina a další odpady z praní a čištění 
nerostů , neuvedené pod čísly 010407 a 
010411 

O 
O 

cca 400 
t/týden 

(ze sedim. 
jímky pro 
třídění) 

Inertní materiál, vhodný do 
násypů a terénních úprav, 
případně i na vylehčování 
půd,  recyklace; 
případná expedice 
k dalšímu zpracování 

010504 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou 
vodu 

O Jednorázově 
při nových 

hydrovrtech 

Odstranění předepsaným 
způsobem podle  zvláštních 
předpisů o geologických 
pracech 

 
Hlavní produkce odpadů vzniká z údržby zařízení pro těžbu písku a z obslužných provozů. S 
nimi bude nakládáno v  rámci zavedeného systému OH původce, který plní  legislativní 
požadavky. 
 
Přehled vznikajících druhů odpadů a způsob nakládání 
(odpady jsou zařazeny podle přílohy č.1 vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) : 
 

Kód 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu t/rok 

Způsob nakládání 
s odpady – AN3 

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a materiály 
neuvedené pod č. 12 01 20 O 0,010 

15 01 02 Plastové obaly O 0,020 
15 01 06 Směsné obaly O 0,500 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných  látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 0,020 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

0,030 

16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 
01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14  N 0,010 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené (kurty, klínové 
řemeny) O 0,800 

17 04 11 Kabely neuvedené pod  17 04 10 O 0,050 
17 04 05 Železo a ocel O 4,000 
20 01 01 Papír a lepenka O 0,030 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O 1,000 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad s Hg N 0,01 
20 03 04 Kal ze septiku a žump O dle výskytu 

Odpady budou 
předávány smluvně 

zajištěným 
oprávněným 

osobám 

Poznámky:  

1. Oznamovatel má Magistrátem města Pardubic-odborem ŽP vystavené tyto   „Souhlasy“  :  
- „Povolení k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun nebezpečného odpadu za rok“ 
vydaný  pod č.j.: OŽP/7608/07/BA ze dne 2.3.2007 
- „Souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďovaní odpadů“ vydaný pod č.j.: OŽP/7651/07/Ba ze 
dne 2.3.2007. Souhlas se týká těchto skupin odpadů: 
A) 12 01 21, 15 01 06, 20 03 01 
B) 15 01 01 až 15 01 09 -odpady zařazované pod kat.č. 15 01 10 

2. Oznamovatel má pro převzetí odpadů smluvně zajištěny  tyto oprávněné osoby: 
- SOP a.s., Přelouč  
- Marius Pedersen a.s., HK- provozovna Doubravice 
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- Transform a.s. Lázně Bohdaneč 
- Agentura D-K s.r.o., Chrudim 
- Bauxen  spol. s r.o., HK 

3. Použité zářivky, monočlánky a oleje vrací oznamovatel na zpětný odběr. Servisní údržby a opravy u 
firemních dopravních prostředků a u výpočetní techniky zajišťuje na základě uzavřených servisních smluv. 

  
 
Za řádné nakládání  s odpady, které vzniknou z  činnosti externí firmy vykonávající práci 
na území oznamovatele, z o d p o v í d á    e x t e r n í    f i r m a, která v souladu s platnou 
legislativou zajistí  jejich odvoz,  využití nebo odstranění. 
Při provozu je navrhováno respektovat následující doporučení: 
• V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných 
aktivit v rámci nového písníku; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech 
v provozovně Dolany v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového  hospodářství, jejich 
odstranění bude realizováno pouze na základě smluvního vztahu s oprávněnými osobami  

• Při  činnostech  prováděných   na   území   oznamovatele   používat   pouze  zařízení  a prostředky, 
kterými nebude znečišťováno a poškozováno životní prostředí a nebudou porušovány hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy. 

• Při odvozu odpadů volit optimální způsob a trasy. 
• Při vzniku nového druhu odpadu zajistí oznamovatel podle technických a chemických (bezpečnostní 

list, analýza) informací o odpadu jeho zařazení  podle „Katalogu odpadů“  a zavedení do evidence, 
včetně stanovení způsobu shromažďování, odpadové nádoby a zajištění oprávněné firmy pro využití 
nebo odstranění. V případě ukončení produkce odpadu zajistí jeho vyjmutí z evidence, zrušení 
v registraci pro odvozy a odstranění odpadových nádob. 
 

Při havárii, jejíž následky by mohly ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod 
(připadá v úvahu při převozu nebo manipulaci s tekutými nebezpečnými látkami a přípravky 
dále NCHLP) provést bezprostřední opatření ke zneškodnění havárie a následná opatření 
k odstranění jejich škodlivých následků. 
 

Opatření bezprostřední : 
Zamezení dalšího úniku NCHLP z  nádoby, např. ucpáním praskliny,otočením nádoby. Snažit se zabránit jejich 
úniku do vod a kanalizace – např. zasypáním  kapaliny savým materiálem (piliny,vapex), v případě blízkosti 
kanalizační vpustě, utěsněním kanalizačního otvoru –např. kanalizační rychlou ucpávkou. 
 
Opatření následná : 
- Uvedení zasaženého místa do původního stavu. 
- S použitým sorpčním materiálem zacházet  jako s nebezpečným odpadem. Použitý sorbent uložit do odpadové 

nádoby určené pro tento druh nebezpečného odpadu - kód 15 02 02.  
 
B.III.4. Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů…) 
 
4.1.  Hluk 
 
Záměr jak ve stávajícím, tak i výhledovém stavu generuje následující zdroje hluku: 

Stávající stav 
Bodové zdroje hluku 

Stávající stav generuje následující  bodové zdroje hluku: 
 plovoucí korečkový bagr PKR 80 – 70,0 dB (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje – ZDROJ 1 
 3 sekce plovoucích pasových dopravníků – 80,3 dB (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje – ZDROJ 2 
 nábřežní trasa pasové dopravy – 70 dB (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje – ZDROJ 3 
 2 x pasové dopravníky (I. a II. Třídič) – 70,0 dB (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje – ZDROJE 4 a 5 
 I. třídič VTK – 115 dB (LW(A)) – ZDROJ 6 
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 II. třídič VTN – 89,6  (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje – ZDROJ 7 
 Dehydrátor – 50 dB (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje – ZDROJ 8 
 5 x haldovací dopravníky – 70 dB (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje – ZDROJ 9 - 13 

Uvažovány byly následující výšky zdrojů nad terénem: 
 plovoucí korečkový bagr: pohybuje se na vodní hladině 2 m pod úrovní terénu, zdroj hluku je uvažován na 

úrovni terénu – tedy 0 m  
 plovoucí pasové dopravníky – 1 m ve vztahu k úrovni terénu 
 nábřežní trasa pasové dopravy + 1 m nad úrovní terénu 
 pasové dopravníky: + 2,40 m nad úrovní terénu 
 třídič VTK: + 6,40 m nad úrovní terénu 
 třídič VTN: + 5,40 nad úrovní terénu 
 dehydrátor: + 2,40 nad úrovní terénu 
 rotorová pračka: + 2,40 nad úrovní terénu 
 haldovací dopravníky: + 2,40 m nad úrovní terénu 

Z hlediska stávajícího a výhledového stavu se výrazněji jednotlivé parametry uvedených 
zařízení nemění s výjimkou situování některých z výše specifikovaných zdrojů hluku. Tyto 
situace pro stávající a výhledový stav jsou zřejmé z obrázků v akustické studii, která je 
samostatnou přílohou č.5 předkládané Dokumentace. 

Plošné zdroje hluku 

Mezi plošné zdroje hluku patří pohyb nakladače a samotný prostor nakládky materiálu 
bilancovaný pohyby TNA: 

 kolový nakladač KNA 250 – 88,4 dB (LAeq) ve vzdálenosti 1 m od zdroje 
 prostor nakládky materiálu, kde se uvažuje v denní době s 96 pohyby TNA/den, 

zajišťujícími přepravu těžené suroviny. 

Liniové zdroje hluku 

Liniovým zdrojem hluku ve vztahu k řešeným výpočtovým bodům je automobilová  doprava. 
Ve výpočtu jsou použity jednak údaje ze sčítání dopravy na sčítacím profilu ŘSD (profil 5-
2740 na silnici III/3239 v profilu Hrádek), jednak z dopravně inženýrského průzkumu 
provedeného v rámci měření hluku u výpočtového bodu č.1 ve výpočtové oblasti č.2. 

Silnice č.3239: 

Sil N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S 
3239 200 53 0 313 34 208 0 0 2 0 810 2795 11 3616 

OA   = O + M = 2 806  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 653 

Pro rok 2008 byla doprava navýšena se zohledněním následujících růstových koeficientů 
ŘSD: 
rok komunikace osobní nákladní 
2000 - 2005 I. 1,16 1,15 
2000 - 2005 II. 1,14 1,13 
2000 - 2005 III. 1,12 1,11 
2005 - 2010 I. 1,14 1,13 
2005 - 2010 II. 1,11 1,10 
2005 - 2010 III. 1,09 1,06 

OA   = O + M = 2 991 
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 692 
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Silnice č. 3239 od silnice č.333 do obce Dolany po vjezd do pískovny 

OA   = O + M = 1 964  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 457 

Silnice č. 3239 od silnice č.333 do obce Dolany ze vjezde do pískovny 

OA   = O + M = 1 964  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 361 

Silnice č. 333 

Ve výpočtu je uvažována doprava zjištěná při měření hluku v rámci předkládané akustické 
studie při měřená hluku u výpočtového bodu  č.1 ve výpočtové oblasti č.2 (č.p.171): 

 

Výhledový stav 
Bodové zdroje hluku 

Výhledový stav  generuje shodné   bodové zdroje hluku jako ve variantě 1, mění se pouze 
situování zdrojů hluku č.1 až 3 -  mění se  umístění nábřežní trasy pásových dopravníků (zdroj 
3)  a logicky tedy i sekce tří plovoucích pásových dopravníků (zdroj 2) a plovoucího 
korečkového bagru (zdroj 1). Ostatní zdroje hluku zůstávají nezměněny. Situace 
přemísťovaných zdrojů hluku pro výhledový stav je doložena rovněž v akustické studii 
(Příloha č. 5). 

Plošné zdroje hluku 

Plošné zdroje hluku jsou shodné jako ve Variantě Stávající stav. 

Liniové zdroje hluku 

Liniovým zdrojem hluku ve vztahu k řešeným výpočtovým bodům je automobilová  doprava, 
kde jsou vstupy do výpočtu shodné jako ve variantě, protože doprava související s těžbou je 
ve sčítání dopravy již zahrnuta. 
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Samotné příspěvky záměru 
Bodové zdroje hluku 

Výhledový stav  generuje shodné   bodové zdroje hluku jako ve variantě Výhledový stav. 

Plošné zdroje hluku 

Plošné zdroje hluku jsou shodné jako ve Variantě Výhledový stav. 

Liniové zdroje hluku 
Doprava z ložiska se plánuje provádět  prostřednictvím účelové komunikace na silnici č. 
III/3239 od výjezdu z pískovny na křižovatku se silnicí II/333, po té 48% po silnici II/333 
směr Hradec Králové a 52% po III/3229 směr Pardubice. Dle podkladů oznamovatele 
generuje posuzovaný záměr na tomto komunikačním systému celkem 96 pohybů nákladních 
souprav ze denní směnu na silnici  III/3239 od výjezdu z pískovny po silnici II/333(úsek 1), 
po té 46 pohybů po silnici II/333 směr Hradec Králové (úsek č.2) a 50 pohybů od křižovatky 
se silnicí II/333 dále po silnici  III/3229 směr Pardubice (úsek č. 3). Doprava probíhá pouze 
v denní době.  

Bližší komentář včetně analýzy dopadů na hlukovou situaci je proveden jednak v rámci 
kapitoly D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a dále  opět v rámci akustické studie (Příloha č. 5), 
kde ke rovněž dokladována situace řešených úseků č. 1 až č. 3. 
 
4.2. Vibrace 
Při realizaci záměru a během vlastního provozu se nepředpokládá použití technologického 
zařízení, které by bylo zdrojem nadměrných vibrací, navíc písky tvoří dostatečně únosné podloží, 
které vibrace tlumí. Lze tak předpokládat, že vibrace ovlivňující okolí se v provozu záměru 
podle navrhovaného způsobu těžby štěrkopísků z vody  nebudou vyskytovat.  
 
4.3. Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 
Při realizaci záměru  ani  provozu  se  nepředpokládá  výskyt radioaktivního  záření či 
elektromagnetického záření, poněvadž se v areálu provozovny   ani v technologických celcích 
nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření . 
 
4.4. Zápach 
 
Pokračování hornické činnosti do prostoru navrhovaného DP nebude zdrojem zápachu, při   
realizaci záměru    ani    provozu    se  totiž  nepředpokládá    vznik aktivit, které by mohly být 
zdrojem emisí pachových látek.  
 
B.III.5. Doplňující údaje 
 
Jiné doplňující údaje, než výše popsané a blíže komentované v příslušných částech textu 
předkládané Dokumentace, pak nejsou očekávány. 
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ČÁST C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ    
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného   
území  

 
C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny 
 
Pro širší zájmové území těžby je klíčová poloha dvou biocenter – lokálního biocentra BC 2 - 
lesíku mezi výhledovým písníkem a Čertůvkou, se zbytky původních luk kolem Čertůvky a 
poloha dalších skladebných prvků ÚSES v návaznosti na Opatovický kanál (NRBK, vazby na 
biocentra i vyšší úrovně – platí pro území CHLÚ východně až jihovýchodně od řešeného 
záměru těžby) a Oplatil.  
Dle ÚPSÚ Dolany- Změny č. 2 (Vojtěch M-, 2002) podél Opatovického kanálu prochází 
nadregionální biokoridor a je vymezeno lokální biocentrum BCV) v lesních porostech, tyto 
prvky ÚSES je požadováno zachovat. Je navrhován ochranný pilíř podél Opatovického 
kanálu v šíři 50 m. 
 
Významná stanoviště a biotopy 
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je 
možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná stanoviště se 
specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního charakteru s úzkým 
intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní rašeliniště, kyselá stanoviště 
původních písčin (chybí váté písky vystupující k povrchu, surovina se nachází pod ornými 
celky nebo pod lesními porosty), případně vysychavá lada na hadcích, vápencích atp., ani 
stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících velmi specifické 
podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště (nejbližším územím jsou 
slatiny východně od NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka). Podle dosavadních poznatků 
nejsou v okolí plochy výhledové těžby zastoupeny lokality s výskytem reprezentativních nebo 
unikátních populací zvláště chráněných nebo celostátně či regionálně vzácných druhů rostlin a 
živočichů. 
Územní změna technologie přepravy suroviny od těžebního stroje pásovým dopravníkem do 
stávajícího provozního zázemí stávajícího písníku se nachází mimo jakýkoli kontakt 
s významnějšími přírodními stanovišti.. 
 
C.1.2. Zvláště chráněná území 
 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani 
zprostředkovaně, nejbližším územím je NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní 
Bohdaneč. 
 
C.1.3. Území přírodních parků 
 
Nejsou polohou stávající oznamovaného záměru  dotčena.  
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C.1.4. Významné krajinné prvky 
 
VKP „ze zákona“ 
V širším  území převažují VKP dané ust. § 3 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., tj. lesy, vodní 
toky, rybníky a údolní nivy.  
S výjimkou lesních porostů  ve východní a JV části navrhovaného vymezení DP Dolany se 
jejich fyzické zábory  nepředpokládají, proto další text je stručným popisem dotčených 
lesních porostů. 
Dotčenými lesními porosty jsou zejména  skupiny porostu 3B dle jejich vymezení  v rámci 
LHO Pardubice 2005 – 2014 pro obec Dolany severně od silnice Dolany-Hrádek v prostoru 
mezi polními celky východně od stávajícího písníku Dolany a pravým břehem Opatovického 
kanálu (viz mapa v rámci přílohy č. 2): 
• Porostní skupina 3B8 severně od silnice Dolany-Hrádek, po lesní cestu ve směru jih-sever.  Věk 78, složení 

bříza 60%, dub 40%,, příměs lípa, třešeň, jasan, olše,  smrk aj., podrost bez černý, jíva, krušina aj. , 
zakmenění 7. Místy silně přehoustlý podrost . Dotčena zcela 

• Porostní skupina 3B8a severně od předchozí při okraji pole, západně od lesní cesty od silnice do polí, 
původní zakmenění 7, silně proředěno; věk 75, složení smrk 70%, bříza 30%, příměs dub, lípa, třešeň, při 
okrajích trnka, podrost bez černý, jíva, jasan aj.  V roce 2007 z větší části odkáceno, nová holina. Dotčena 
zcela. 

• Porostní skupina 3B1 ve dvou částech -  východně od skupiny 3B8, zalesněná holina ve věku 2-3 let,  a 
výrazná plocha severně od silnice a západně od Opatovického kanálu. Jde o dvě enklávy ve starší skupině 
3B10. Složení javor 40%, dub 30%, jasan 20%, borovice 10%, nálet bříza. Zakmenění 10, tendence 
k zabuřenění. Dotčena zcela. 

• Porostní skupina 3B2 severně od silnice při jižním okraji skupiny 3B10. Věk 15 let, složení dub 100%,  stále 
tendence k zabuřenění, nálet BŘ, OL. Dotčena zcela 

• Porostní skupina 3B2a jako severní část mlazin skupiny 3B1 východní enklávy. Věk 12 let, složení bříza 
60%, modřín 30%, dub 10%, zakmenění 8 (místy proředěno). Tendence k zabuřenělí, nálet topolu. 

• Porostní skupina 3B10 jako nejrozsáhlejší porost ve dvou enklávách, větší východně od cesty ze silnice do 
polí (3B10b) a menší SV od průseku nad pravým břehem Opatovického kanálu. Složení dub 75%, bříza 
15%, smrk 5%, borovice 5% s tím, že bříza se rozpadá. Příměs třešeň, jasan, topol, lípa, hloh, v podrostu 
místy jíva, bez černý. Zakmenění 7, místy proředěno. Lokálně koncentrace nepůvodního a nevhodného 
smrku z hlediska příslušnosti území do 2. vegetačního stupně. Na přelomu let 2006 a 2007 v JV části vznik 
nové holiny ve staré doubravě prakticky až k břehu Opatovického kanálu. Východní enkláva sousedí 
s porosty LČR. Dotčena zcela s výjimkou 50 m pásu podél Opatovického kanálu, návrh na ponechání celé 
SV enklávy 

• Porostní skupina 3B0 – holina v severní části porostní skupiny 3B10b při silném proředění okraje, lemováno 
doubravou. Nálet topolu, břízy, jívy, bez ošetření.  

• Porostní skupina 3B6 ve východní enklávě lesa mezi Opatovickým kanálem a celky orné půdy podél kanálu 
a celky orné půdy ke stávajícímu písníku Dolany. Věk 51 let, zakmenění 10, složení bříza 30%, olše 30%, 
topol 30%, lípa 10%, příměs dub, místy jasan, borovice, místy mezernaté, místy podmáčeno. Sousedí 
s porosty LČR. Dotčena zcela, návrh na ponechání.  

Východní okraj polí východně od písníku je lemován čtyřmi porostnímu skupinami LČR - LS 
Choceň, podle LHP na období 2003 -2015 (blíže viz mapa v příloze č. 2): 
• Porostní skupina 119C3 tvoří jižní část porostů LČR podél východního okraje polí. Kontakt s východní 

enklávou porostní skupiny 3B10 LHO Pardubice. Věk 25 let, zakmenění  10,  složení Borovice 90%, jilm 
5%, dub 5%, většinově borová tyčovina s uvedenými příměsmi. V okrajích i příměs břízy, topolu, olše aj. 
Dotčena zcela, návrh na ponechání. 

• Porostní skupina 119C3a tvoří SV cíp porostů LČR, druhá enkláva navazuje na severní okraj porostní 
skupiny 119C3. Tvoří smíšenou tyčovinu ve věku 25 let ve složení lípa 40%, bříza 30%, topol 10%, olše 
10%, dub 10%. Místy silně diferencované v závislosti na vlhkostních poměrech, enkláva TP s OL a příměsí 
JS.  V lemu místy jíva, trnka, ekotony.  Dotčena zcela, návrh na ponechání. 

• Porostní skupina 119C5, silně proředěná zejména nahodilou těžbou, tvoří jádro porostů LČR podél 
východního pokraje polí, kontakt s porostní skupinou 3B6 LHO Pardubice; věk 49 let, složení bříza 70%, 
topol 30, proředěná kmenovina. Příměs OL, JS, v podrostu bez černý aj. Dotčena zcela, návrh na 
ponechání. 

Biologická charakteristika dotčených lesních porostů je zahrnuta v rámci přílohy č. 7 
předkládané Dokumentace -  biologického průzkumu. 
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VKP registrované  
Zpracovatelskému týmu Dokumentace není známo, že by v bezprostředním okolí zájmového 
území nebo na  něm byly registrovány stanoviště, lokality nebo biotopy jako registrované 
VKP podle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny.  
 
C.1.5. Památné stromy 
 
Památné stromy se v zájmovém území ani jeho blízkém okolí nenacházejí (dub v Hrádku, 
duby v Lázních Bohdaneč). 
  
C.1.6. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
 
Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle 
§§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb. a ve smyslu platného NV č. 132/2005 Sb.;  nejbližšími 
lokalitami jsou: 
• CZ0533308 Bohdanečský rybníka rybník Matka o výměře 251,3 ha, předmětem ochrany  

je kuňka ohnivá (Bombina bombina), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), 
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a m. očkovaný (M. teleius); vzdálenost cca 1,5 
km JZ 

• CZ 0533307 Kunětická hora, výměra 26,941 ha; vzdálenost cca 8 km V-JV 
• CZ 0533309 Pardubice (okolí zámku), výměra 2,2371 ha; vzdálenost cca 9 km JV 

Jejich předmět ochrany (páchník hnědý – Osmoderma eremita)  nemůže být realizací 
záměru ani zprostředkovaně postižen.  

 
Zájmové území není součástí ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti, řešené ve smyslu ust. § 
45e cit.zák. a některého z příslušných nařízení vlády České republiky. 
 
C.1.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 
Podle dostupných podkladů pro povolení těžby  (Plán využívání ložiska 1998) je stávající  
těžba situována v území s archeologickými nálezy, včetně stanovení podmínek pro zajištění 
případných nálezů, analogii lze očekávat i pro území nově posuzované navazující těžební 
činnosti v prostoru navrhovaného DP.  
Památkové objekty v obcích jsou mimo jakýkoli dosah navrhované těžby.  
Opatovický kanál je veden jako nemovitá kulturní památka (č. 25076/6-4411), i podle Změny 
č. 2 ÚPSÚ Dolany (Vojtěch M, 2002) je řešena jeho důsledná ochrana tohoto prvku jako 
významné technické památky pernštejnského rybničního stavitelství v šíři ochranného pilíře 
50 m. 
 
C.1.8. Území hustě zalidněná 
Zájmové území těžby se nachází mimo obydlené území, okolní obce patří mezi menší sídla 
venkovského charakteru, s nižší hustotou zalidnění.  
Posuzovaná těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany  nevyžaduje ochranu obytného 
prostředí ochranným pásmem, je již realizován protihlukový val na západní straně 
v současnosti využívaného nevýhradního ložiska Dolany (ve směru k obci Dolany).  
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C.1.9.  Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
 
Zpracovatelům předkládané Dokumentace nejsou známy okolnosti, které by dokládaly 
přítomnost území postižených možným zatížením nad míru únosnosti (kontext stávajících 
průmyslových výrob apod.). Kontext dopadu na lesní porosty je řešen v příslušných částech 
textu Dokumentace.  
 
C.1.10. Staré ekologické zátěže 
 
Zpracovatelům předkládané Dokumentace nejsou známy okolnosti, které by dokládaly 
přítomnost území s existencí starých zátěží v rámci písníku Dolany či v jeho nejbližším okolí, 
včetně návrhu na využití prostoru navrhovaného DP Dolany, a to včetně skladů nebezpečných 
odpadů, skladů agrochemických látek, jedů, případně území po vážných haváriích, spojených 
s únikem látek nebezpečných vodám,lidskému zdraví atp.  
 
C.1.11. Extrémní poměry v dotčeném území 
 
Zájmové území není územím se zřejmými extrémními poměry (poddolování, sesuvná území, 
extrémní svahy apod.). Významnou okolností je vodohospodářský význam širšího území a 
citlivost podloží štěrkopísků ke kontaminaci podzemních vod (propustnost). 
 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí  v dotčeném 
území 

 
Úvodem této části Dokumentace je možno konstatovat, že ovlivnění území navrhovaným 
stanovením DP Dolany a jeho exploatací nelze předpokládat s výjimkou dotčení 
hydrogeologických poměrů) prakticky mimo areál navrhovaného rozšíření do,prostoru 
výhradního ložiska.  
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území 
s důrazem na vlastní výhledový areál písníku a je upozorněno na možné limity pro možné 
využití celkové navrhované plochy. 
 
C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu 

Klimatické poměry 
 
Z hlediska klimatického je území zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým, teplým a 
sušším létem.  Přechodné období je zde krátké, s teplým až mírně teplým  jarem a podzimem. 
Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Mezoklimatické  poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky vůbec  ovlivněny. 
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4oC. V lednu klesá teplotní průměr až 
na -1,8 o C.  Nejteplejším měsícem roku je červenec s průměrnou teplotou 18,4oC. V 
Pardubicích je v průměru za rok kolem 28  ledových dnů s teplotou pod 0 oC po celý den. 
Letních dnů  s teplotou nad 25 oC je v Pardubicích 47. Průměrné roční  množství srážek se 
pohybuje kolem 600 mm, z nichž 62% je  v teplé části roku. Z hlediska převažujících směrů 
větru  mají největší četnost větry z jihovýchodu (19,5%).  

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve 0C, které byly získány 
zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě Českého hydrometeorologického 
ústavu reprezentujících poměry v oblasti Pardubice. 
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Tabulka: Průměrné teploty vzduchu v oblasti Pardubice 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
-1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -0,1 

Zájmové území patří mezi normálně zavlažovaná místa České republiky. Za rok zde spadne v 
průměru 599 mm srážek.  Roční chod srážek je velmi proměnlivý a maximum se může  
vyskytnout prakticky od června po srpen, v ojedinělých  případech dokonce v květnu. 
Nejnižší srážky připadají  v dlouholetém průměru na únor. Průměrné měsíční úhrny srážek 
v mm jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Tabulka: Průměrné teploty vzduchu v oblasti Pardubice 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
36          32 35 45 60 64 81 73 49 46 40 38 

Tabulka: Počet dnů se sněžením 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
6,9       6 4,2 1,3 0,2 - - - - 0,4 2 5,5 

 
Podrobnější údaje o srážkách v řešeném území ve vztahu k hydrogeologickým poměrům jsou 
doloženy  v Příloze č. 3 předkládané Dokumentace. 

Kvalita ovzduší 
 

Údaje o aktuálním imisním pozadí jsou uvedeny v rozptylové studii, která je samostatnou 
přílohou č. 6 předkládané Dokumentace. 
 
C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod 
 
Povrchová voda 
Hydrologicky náleží zájmové území do povodí  středního Labe. 
Podél západního okraje ložiska Dolany protéká Ždánická stoka (hydrologické pořadí    1-03-
04-041), v topografických mapách označená jako Čertůvka. Pramení u Sedlic, protéká podél 
intravilánu  Krásnic a dále středem obce Staré Ždánice, podél ložiska Dolany a podél 
východního okraje Dolan. Ždánická stoka je levostranným přítokem Černské strouhy, která se 
vlévá do Rajské strouhy. Rajská strouha ústí do Labe. Pohyb povrchové vody potoka je           
v důsledku velmi malého spádu velmi pomalý, hladina se nachází přibližně 0,7 m pod úrovní 
okolního terénu. 
Jak vyplývá z monitorování hladin potoka a vrtu V-3a na jihovýchodním okraji intravilánu 
obce Dolany, působí Čertůvka drenážně na podzemní vody pouze v období vysokých vodních 
stavů. 
Podle hydrometrického měření, realizovaného dne 17. 6. 1997, činil průtok Ždánické stoky 
(Čertůvky) v profilu mostku na jihovýchodním okraji Dolan 15 l/s. Sousední Rajská strouha v 
profilu u shybky (tj. 2 km severně od Ždánického Dvora) vykazovala průtok 23 l/s, přičemž 
plocha povodí Rajské strouhy je v daném profilu ve srovnání se Ždánickou stokou přibližně 
trojnásobně menší. 

 
Ložiskem Dolany probíhaly podle vodohospodářské mapy meliorační svodnice. Na začátku 
června 1997 byly tyto svodnice suché a jevily se jako nefunkční. Území ložiska není 
meliorováno, podle údajů bývalé Státní meliorační správy v Pardubicích byl na konci 
osmdesátých let vypracován projekt na melioraci zemědělských pozemků jihozápadní části 
zájmového území. 
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Podél východního okraje zájmového území protéká Opatovický kanál. Je napájen labskou 
vodou vzdutou opatovickým jezem. Teče mírně pod úrovní nebo až v úrovni okolního terénu. 
Břehové hráze nasedlaného koryta kanálu místně převyšují okolní terén až   o 2 m. Kanál je  
nepropustně provedený a nemá proto vymezené hydrologické povodí. Hydrometrickými 
měřeními (Vlček, 1987) bylo zjištěno, že při dlouhodobě ustáleném průtoku se do kvartérního 
kolektoru infiltruje odtok z Opatovického kanálu v km 9,50 – 11,60 mezi malou vodní 
elektrárnou Staré Ždánice a silniční odbočkou směr Dolany v množství  30 l/s až 40 l/s. 
Zbývající část hydrometrovaného úseku byla bez odtokových ztrát.  
 
Podzemní voda 
 
Zájmové území výhradního ložiska v části, spadající do územního návrhu DP Dolany se 
nachází při západním okraji hydrogeologického rajonu 1120 Kvartér Labe po Pardubice, u 
západního až jihozápadního okraje vodohospodářsky významné jímací oblasti, která je 
vymezena vodními zdroji Oplatil a Hrobice-Čeperka a jejich širokým okolím. Z vodních 
zdrojů Oplatil a Hrobice-Čeperka je jímána podzemní voda pro pardubický vodovod. Do 
zájmového území záměru těžby ložiska je pro účely předložené studie a hydraulického 
modelu (Příloha č. 3 Dokumentace) zahrnuto i blízké ložisko peloidů, tj. ložisko přírodních 
léčivých zdrojů (PLZ) lázeňského místě Lázně Bohdaneč (viz přílohu  č. 6 a č. 7 Přílohy č. 3). 
Hydraulický model (Příloha č. 20 přílohy č. 3) zahrnul do zájmové oblasti část 
hydrogeologického rajonu v jeho celé šíři od západní hranice souvislého výskytu kvartérních 
fluviálních sedimentů po východní hranici tvořenou Labem. 
 
Bazální svrchnokřídové sedimenty tvoří kolektor cenomanských průlinově a puklinově 
propustných pískovců a slepenců s artésky napjatou zvodní. V Lázních Bohdaneč je minerální 
voda cenomanu jímána 365,9 m hlubokým vrtem HV-1 k lázeňským účelům. Jde o slabě 
alkalickou až alkalicko-muriatickou minerální vodu s nízkým obsahem CO2 (45 mg/l) a 
teplotou 21 °C. 
 
Nadložní mocný komplex turonských slínovců tvoří jako celek uvedenému kolektoru 
cenomanské zvodně artéský strop. Porušení tohoto stropu a dotace kvartérního kolektoru 
cenomanskými vodami nebyly v zájmovém území nikde zjištěny, přesto je nelze zcela 
vyloučit. 
 
Kvartérní sedimenty zájmového území náleží k jihozápadnímu okraji hydrogeologického 
rajonu 1120 Kvartér Labe po Pardubice. Pruh štěrkopískových akumulací Bohdanečské brány 
tvoří rozsáhlý, vodohospodářsky intenzivně využívaný kolektor podzemní vody. Křídové 
podloží kvartérní zvodně je jako celek nepropustné, mocnost zvodnělé štěrkopískové vrstvy 
nad úrovní křídového reliéfu se v prostoru ložiska Dolany CHLÚ pohybuje okolo 11 m. 

 
Směr pohybu podzemní vody je určován modelací a spádem křídového podloží, směrově je 
ovlivňován místy odvodnění kolektoru a intenzitou tohoto odvodňování. V severní části 
rajonu (přibližně mezi Opatovicemi a Hradcem Králové) je zvodeň odvodňována Labem, ve 
střední části dochází k odvodnění exploatací podzemních vod vodními zdroji Hrobice – 
Čeperka, Oplatil a z části i zvýšeným výparem z vodních ploch písníků – opuštěných nebo 
současných dobývacích prostorů a těžených ložisek. V jihozápadní části proudí podzemní 
voda úzkým hrdlem pruhu štěrkopísků mezi písníkem Staré Ždánice a Bohdančí plynule do 
sousedního kvartérního rajonu. V období zvýšených a vysokých vodních stavů dochází navíc 
k odvodnění zvodně prostřednictvím Ždánické stoky (Čertůvky), Rajské strouhy a jejích 
bezejmenných přítoků a melioračních svodnic. 
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Ložisko Dolany CHLÚ se ještě donedávna nacházelo přibližně na rozvodnici podzemních 
vod, která v prostoru ložiska a jeho širšího okolí oscilovala.  

 
V období nízkých vodních stavů se ve větší míře projevuje drenážní účinek Oplatilu, v období 
zvýšených a vysokých stavů se více uplatňuje drenážní účinek povrchových toků a 
melioračních svodnic v širokém území jižně od posuzovaného ložiska.  

 
Hladina podzemní vody se v prostoru ložiska nachází přibližně 1 m až 2 m pod úrovní terénu 
podle aktuálního stavu podzemních vod. V současném písníku Dolany I. etapa dosáhl 
dosavadní rozkyv hladiny 0,97 m v rozmezí výšek 219,20 m n. m. – 220,13 m n. m. 
 
Kvartérní zvodeň je dotována především infiltrací srážkových vod a přímým dopadem 
atmosférických srážek na vodní plochy písníků a vcezem povrchové vody (Rajská strouha, 
Opatovický kanál) do vod podzemních.  
 
Bližší rozbor hydrogeologické situace včetně dynamiky vodního zdroje Oplatil a systém 
monitoringu je popsán v rámci kapitol 6 a 7 samostatné hydrogeologické studie, která je  
Přílohou č. 3 předkládané Dokumentace. Výsledky dosavadního monitorování období 1997 až 
2007 jsou prezentovány formou komentářů ke grafickému zpracování dat – viz přílohy č. 5 až 
č. 14 hydrogeologické studie (Příloha č. 3 dokumentace). 
 
C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území  
 
Podle kartogramu zrnitosti půd se v prostoru ložiska Dolany nacházejí písčité a hlinito- písčité 
půdy, v hloubkové úrovni 0,6 m zasahují do území ložiska od severozápadu jílovito-hlinité 
půdy související s akumulační holocenní činností Ždánické stoky (Čertůvky). 
O zamokření půd v části území ložiska Dolany svědčí mapované subrecentní až recentní 
slatiny a zemité slatiny v překryté geologické mapě a výskyt glejového typu půd, které jsou 
uvedeny v pedologické mapě typů půd. Glejový horizont se nachází obvykle pod mělkým 
humusovitým horizontem, někdy zrašelinělým. Glejový horizont je zajílovaný, mazlavý, 
trvale ovlivněný vysokou úrovní hladiny podzemní vody. Pouze v pruhu podél Ždánické 
stoky (Čertůvky) se nachází pruh černice. 
Z hlediska produkčního potenciálu půd se v území ložiska Dolany nacházejí půdy  s velmi 
nízkým a nízkým produkčním potenciálem, vyjma pruhu podél  Ždánické stoky, kde jsou 
mapovány půdy s nejvyšším potenciálem. 
 
Na zájmovém území hospodaří ZD Dolany se sídlem v Křičeni. Podle návrhu územního plánu 
sídelního útvaru se katastrální území Dolany nachází v zemědělské výrobní oblasti Ř2 
(řepařská – průměrná), přírodní stanoviště ČM5 (přírodní oblast nížinná N2). Ve struktuře 
víceletých obilovin převládá pšenice a ječmen, ve struktuře víceletých pícnin vojtěška. 
 
Produkční vlastnosti a schopnosti půdy jsou označovány jako bonita. Bonitační klasifikace 
půd je v ČR zpracována pro zemědělskou půdu jako celek a plně respektuje základní 
ekologické faktory potřebné pro hodnocení zemědělské půdy. Klasifikace je ustavena 
vyhláškou č. 327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č.546/2002 Sb. a vyjádřena pomocí 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).  
BPEJ jsou charakterizovány na základě zvlášť významných charakteristik klimatu, půdy a 
konfigurace terénu a je tudíž možné k ní přiřadit parametrické (normativní) údaje o 
produkčním potenciálu hlavních zemědělských plodin a rovněž ekonomickém efektu jejich 
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využívání. Konkrétní vlastností BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem, 
označující klimatické pásmo, hlavní půdní jednotku, svažitost, expozici, hloubku a 
skeletovitost půdy.  
 
První číslo kódu, které je u všech stejné, charakterizuje klimatický region. Jde o mírně teplý 
(až teplý), vlhký region s průměrnými ročními teplotami 7,5 – 8,5° C a průměrným ročním 
úhrnem srážek 700-900mm. Dvoučíslí za prvním číslem charakterizuje hlavní půdní jednotku. 
Dle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci, jde o následující hlavní půdní jednotky:  
o 21 –  Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 

nevododržných, silně výsušných substrátech 
o 72  –  Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až velmi 

těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku  
 
Poslední dvojčíslí má na prvním místě číslici, charakterizující sklonitost terénu a jeho 
expozici: 
→ 0 znamená rovinatý terén s úklonem do 3° a všesměrnou expozici půdy 
→ 1 znamená mírný svah v hodnotě od 3 do 7° a všesměrnou expozici půdy 
Na posledním místě kódu je uvedeno číslo, vyjadřující skeletovitost a hloubku půdy: 
→ 0 zastupuje bezskeletovitou (obsah skeletu do 10%) hlubokou půdu (více než 60 cm) 
→ 1 vyjadřuje půdu bezskeletovitou až středně skeletovitou (s obsahem skeletu do 25%), středně hlubokou až 

hlubokou 30 až >60cm) 
 
Jak bylo uvedeno v části B.II.,1. Půda, na  k.ú. Dolany  jde o pozemky v BPEJ 3.72.01 (V. 
třída ochrany) a BPEJ 3.21.10 (IV. třída ochrany), na k.ú. Staré Ždánice o pozemky v BPEJ 
3.51.11 rovněž ve třídě ochrany IV.  
 
Kód BPEJ je využíván rovněž k zatřídění půd do 5 tříd ochrany zemědělské půdy (I. je 
nejpřísnější, V. je nejméně přísná – jde o půdy nejnižší kvality), výše uvedené BPEJ na k.ú. 
Dolany patří k půdám ve IV. a V. třídě ochrany. 
 
C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů 
 
Geomorfologické poměry 
 
Jde o rovinaté, ploché území, bez výraznějších elevací nebo depresí, v nadmořské výšce cca 
220 m n.m.  
 
Horninové prostředí 
 
Hodnocená oblast leží v centrální části české křídové pánve, která je vyplněna pelitickými 
sedimenty labské slinité facie. V území je zastoupen téměř úplný stratigrafický sled od 
bazálních pískovců cenomanu až po nejmladší uloženiny svrchnoturonsko-coniackého 
sedimentačního cyklu charakteru slínovců a vápnitých jílovců. Zachovaná mocnost 
svrchnokřídových sedimentů se pohybuje okolo 400 m, stoupá od jihu k severu. Geologické a 
hydrogeologické poměry křídového útvaru nejlépe charakterizují artéské vrty Lázní 
Bohdaneč. 
 
Uvedený křídový útvar je v zájmové oblasti téměř zcela překryt kvartérními fluviálními 
štěrkopískovými sedimenty labských teras – Bohdanečské brány. Ta představuje pruh 
labských štěrkopískových akumulací směru SV – JZ délky cca 15 km, proměnlivě široký        
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3 km až 6 km. Osa tohoto pruhu probíhá přibližně od Opatovic přes Bohdaneč a Černou         
u Bohdanče, kde se spojuje s pruhem uloženin na pravém břehu nynějšího toku Labe. Na 
jihovýchodním okraji Bohdanečské brány je terasa ostře ohraničena křídovým svahem 
Stébelské stráně. Hranice štěrkopísků na severozápadním okraji prstovitě vybíhá z plochého 
úvalu. Fluviální sedimenty tvoří výplně dolních  částí mělkých údolí a depresí, geneticky 
spjatých s původními přítoky Labe. Mocnost kvartérních uloženin (tj. včetně místně 
vyvinutých vátých písků a proměnlivě mocného pokryvu holocénních hlinitých naplavenin)   
v širokém středovém pruhu brány dosahuje 10 m – 13 m. 
 
Směrem k jihozápadu vzrůstá podíl písčité a jemně písčité frakce v štěrkových akumulacích, 
ve větší míře ve svrchní části vertikálního profilu. Z ložiskového průzkumu “Hradecko” je 
patrné, že ložisko Bohdaneč má ve srovnání s ložisky Libišany a Plačice přibližně poloviční 
obsah frakce štěrku a dvojnásobný obsah frakce jemného písku. 
 
Přehloubené koryto kvartérních akumulací dosahuje v příčném profilu, vedeném obcí 
Podůlšany, šířku téměř 6 km, v prostoru Oplatilu činí šířka příčného profilu již pouze 
polovinu a v prostoru jižně od písníku Staré Ždánice dochází ke skokovému zmenšení šířky 
na 1,5 km. Po 1 km směrem k Bohdanči se úzké hrdlo trychtýře štěrkopískových akumulací 
opět rozšiřuje. 
 
Geologické poměry ložiska Dolany byly na základě geologického průzkumu (Kalenda, 1996) 
v plošném rozsahu celého ložiska o rozloze 88 ha podrobně charakterizovány. 

 
Profil kvartérních sedimentů na ložisku Dolany začíná nejmladším humózním horizontem, 
jehož mocnost se pohybuje v intervalu od 0,3 m do 2,4 m. Z  průzkumných prací vyplývá, že 
největší mocnosti humózního horizontu (skrývky) se nacházejí v severovýchodní části 
průzkumného území, zatímco v jihozápadní části průzkumného území jsou skrývkové poměry 
podstatně příznivější a mocnost humózního horizontu se zde pohybuje v intervalu   0,3 m – 
0,7 m.  

 
V podloží humózního horizontu se vyskytuje na značné části zájmového území jemně až 
středně zrnitý vátý písek v mocnostech do 1 m. V místech, kde poloha vátých písků chybí, 
bývá nahrazena vývojovým sledem písčito-jílovitých hlín až písčitých jílů. Vzhledem ke 
kvalitativně velmi variabilnímu vývoji těsného podloží humózního horizontu bylo doporučeno 
tuto polohu až po úroveň hladiny podzemní vody separátně odtěžit (tj. na úroveň cca 219,8 m 
n. m.) a získanou surovinu využít jednak jako maltařský písek (humusem nekontaminované 
polohy vátých písků) a jednak jako podsypový materiál (písčito-jílovité hlíny až písčité jíly). 

 
Materiál zbylý po odtěžení humózní skrývky a vátých písků je vhodný pro těžbu z vody a 
jako surovina. Technologicky je tvořen štěrkovitým pískem s podílem zrn nad 4 mm 
v rozmezí od 6,8 % do 24,5 %, v průměru 13,8 %. Složkami štěrkové frakce v surovině jsou 
valouny převážně křemene, podřadně křemence, pískovce a jílovce, akcesoricky se vyskytuje 
rula, žula a fylit. 

 
Geologická dokumentace průzkumných sond poskytla informace o lokálním narušení polohy 
štěrkopísků vrstvami kvartérního jílu, a to v průzkumné sondě DOL-2, kde v hloubce 6,0 m – 
7,2 m byla zastižena poloha šedozeleného písčitého jílu o mocnosti 1,2 m a v průzkumné 
sondě DOL-3, kde v hloubce 6,8 m – 7,7 m byla zastižena poloha zelenošedého plastického 
písčitého jílu. Poloha kvartérního jílu byla indikována i převážnou většinou geofyzikálních 
sond VES, ve výpočtu zásob se s touto polohou počítá jako v výklizem a není zahrnuta do 
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ložiska. Buď bude separátně odtěžena, nebo použitá technologie úpravy dovolí ještě zvýšit už 
tak nadlimitní obsah odplavitelných částic suroviny na vstupu do úpravárenského procesu a 
poloha jílů bude těžena společně se surovinou. Celková mocnost kvartérních sedimentů 
dosahuje v prostoru ložiska Dolany, II. etapa,  cca 13 m – 14 m. 

 
Obsah odplavitelných částic suroviny ve velké většině vzorkovaných poloh zkoumaných vrtů 
přesahuje limitní hranice obsahů hrubého kameniva a drobného kameniva vyšších tříd. 
Výjimku tvoří dle převzaté dokumentace výsledky zkoušek z vrtu BOV 10 (Hošek, 1984), 
kde se zjištěné obsahy jílovitosti pohybují od 0,9 % do 5,5 %. Ostatní zjištěné hodnoty obsahu 
odplavitelných částic se pohybují v rozmezí 5,7 % – 8,2 % a tedy i spočtený vážený průměr 
pro ložisko v hodnotě 4,77 % je nadlimitní pro všechny vyšší třídy kameniva. Navíc celou 
situaci komplikuje výše popsaná přibližně 1 m mocná poloha kvartérního písčitého jílu, která 
rozděluje těžitelnou mocnost ložiska na dvě lávky. 

 
Další technologické ukazatele, jako cizorodé částice, humusovitost, obsah SO3, otlukovost, 
nasákavost a mrazuvzdornost vzorkovaných poloh zkoumaných vrtů splňují technické 
požadavky dle ČSN 72 1512 pro kvalitativně nejvyšší třídy kameniva. Rovněž stanovení 
měrné aktivity a dalších přírodních radionuklidů ze zkoumaného materiálu vyhovuje dle 
vyhlášky č. 76/1991 Sb., požadavkům na materiál pro výstavbu obytných budov. 
 
Přírodním zdrojem jiného charakteru jsou i ložiska peloidů Rozkoš I a Rozkoš II jižně od 
zájmového území těžby, vzdálená  cca 2 n- 2,5  km jižně, právě v kontextu těchto ložisek, 
významných pro lázeňské místo Lázně Bohdaneč nebyla doporučena exploatace jižní části 
výhradního ložiska štěrkopísků v CHLÚ Lázně Bohdaneč jižně od silnice Dolany – Hrádek. 
 
C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna, flora, 
ekosystémy, krajina) 
 
Terénní šetření byla prováděna od léta 2005 do září 2007 v rámci celého vymezeného území 
DP s přesahem do okolí. Výstupy průzkumů tak  postihují  všechny aspekty rozvoje 
dotčených ekosystémů. Práce navazují i na průzkumy pro řešení oznámení EIA na záměr 
pokračování hornické činnosti na nevýhradním ložisku Dolany (Macháček a kol., 1/2006). 
V bližším je odkazováno na přílohu č. 7 – Biologický průzkum. 
 
Obecná charakteristika: 
 
Z biogeografického hlediska (Culek a kol., 1995) je  území součástí hercynské podprovincie a 
bioregionu č. 1.8 Pardubického, nachází se v centrální, reprezentativní části bioregionu. 
Z fytogeografického hlediska (Skalický, 1988) patří zájmové území většinově do českého 
termofytika fytogeografického okresu 15 Východní Polabí, podokresu 15c Pardubické Polabí. 
Vegetační stupeň (Skalický 1988) planární.  
 
Mimo les jde o území silně antropicky podmíněné  na intenzivně využívaných polích, podél 
komunikací a cest i podél melioračních kanálů lze dokladovat ruderalizované lemy polí. Jde o 
otevřenou krajinu s doprovodnými porosty dřevin podle struh a kanálů. 
 
JV a východní část zájmového území je tvořena lesními porosty, tvořícími horizont polí 
směrem k Opatovickému kanálu, od doubrav a doubrav s lípou přes vícedruhové porosty 
s příměsí břízy, topolů a lokálně s enklávami smrku, borovice, v různém věkovém zastoupení. 
Hodnotnější starší porosty převažují ve východní části a v enklávách lesa v SV části 
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navrženého DP, vyšší míra narušení lesních protistů je dokladovatelná na jihu (plošná kácení i 
ve starších doubravách), při JV okraji polí.  
  
Zastoupení mimolesních porostů dřevin  
 
Zájmové území je prakticky prosté mimolesních porostů dřevin, u strouhy se nachází solitérní 
hybridní topol a náletové keře bezu černého. 
 
Flora 
 
Potenciální přirozenou vegetací zájmového území podle Neuhäuslové et.al. (1998) jsou 
černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 
Navrhovaná lokalita rozšíření písníku Dolany se nachází na místě současných polních kultur a 
navazuje na lokalitu současné těžby, na východě a JV přechází do lesních porostů. .V lokalitě 
se nachází příkop s periodickou vodou se zbytky mokřadní vegetace lemovaný vegetací 
ruderální. Botanicky cennější jsou okraje současného písníku, kde se na narušeném povrchu 
vyskytuje větší spektrum jednoletých druhů rostlin. 
Část navrhovaného DP směrem k Opatovickému kanálu severně silnice ve směru do Pardubic 
tvoří převážně listnatý les. Druhová skladba tohoto lesa zcela odpovídá druhovému složení 
stromového, keřového i bylinného patra lesů okolních. 
 
Na lokalitě bylo nalezeno 237 druhů rostlin včetně dřevin. Seznam všech zjištěných druhů 
rostlin je doložen v rámci biologického průzkumu (Příloha č. 7). 
 
Ochranářsky významné druhy: 
 
Druhy zvláště chráněné ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. (175/2006 Sb.)  
Nebyly aktuálně zjištěny nebo potvrzeny. 
 
Druhy obsažené v červených seznamech  
Byly nalezeny dva druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v 
kategorii "C3 - druh ohrožený" a dva druhy z nejnižší kategorie "C4 - druh vyžadující 
pozornost": 
 
Verbascum blattaria L. - divizna švábovitá [C3]  
Jednotlivě na okrajích těžebního prostoru. Migrující druh, místy podél komunikací. 
 
Stellaria neglecta Weihe - ptačinec přehlížený [C3] 
Druh lužních lesů, jehož rozšíření není dosud dokonale známé. Jak jeho jméno napovídá, je často botaniky 
přehlížený. V okolí Pardubic není vzácný. 
 
Libanotis pyrenaica (L.)Bourgeau - žebřice pyrenejská + [C4a] 
Na Pardubicku hojný druh, nalezen při okraji lesa v JV části. 
 
Lycopsis arvensis L. - prlina rolní [C4a] 
Polní plevel, často i na ruderálních stanovištích. 
 
Fauna 
 
Lze doložit relativně bohaté spektrum živočišných druhů, s převahou s převahou druhů 
otevřených polí a urbanizované krajiny, dále druhy lesní, s ohledem na stávající vodní plochu 
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i některé druhy vázané na vodní prostředí. Lokálně se vyskytují i druhy vázané na výsušná 
stanoviště, často antropogenního původu (předpolí po skrývkách, hlukový val), a to včetně 
druhů zvláště chráněných.  
 
S odkazem na podrobnější výstupy  zoologického průzkumu (viz příloha 7) byly v řešeném 
území   dokladovány následující zvláště chráněné druhy živočichů: 
 
Nezařazené 
Netopýr sp. – min. 2 druhy  KO anebo SO 
Nad hladinou byl  zaznamenán výskyt netopýrů (min. 2 druhy) – všechny naše druhy patří mezi ZCHD, a to 
v kategoriích KO anebo SO ve smyslu vyhl. č. 175/2006 Sb. Specializovaný chiropterologický průzkum nebyl 
předmětem zadání, determinace nebyla prováděna. Šlo o potravní lety nad  některými vodními plochami. 
 
Kriticky ohrožené druhy 
Druhy této kategorie nezjištěny 
 
Silně ohrožené druhy 
 
Krahujec obecný (Accipiter nisus)  
Přelet v červnu 2006 v lesním porostu , loví často na otevřených plochách i u lidských sídel. 
 
Ledňáček říční (Alcedo atthis)  
Přelety nad Opatovickým kanálem, loviště. Nejsou zde podmínky pro hnízdění.  
 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 
V červnu 2006 registrován přelet nad lesními porosty, hnízdění v zájmovém území a bližším okolí  nedoloženo, 
možné někde v rozsáhlejších porostech jižně. Území přinejmenším představuje část prostoru, kde minimálně 
jeden pár nachází klidovou a trofickou základnu. Druh staví hnízda na stromech většinou ve starších porostech. 
 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 
Druh akusticky doložen z  doprovodného porostu Opatovického kanálu, hnízdění nepotvrzeno.  
 
Ropucha zelená (Bufo viridis) 
Doloženy 2 ex.  z periodických tůněk na skrytém prostoru u stávajícího jezera písníku na jaře 2006, možná 
reprodukce. Vazba na vhodný termín skrývek  
 
Rosnička zelená (Hyla arborea)  
Akusticky podél Opatovického kanálu i pomístně v lesním porostu, reprodukční prostory nepotvrzeny. Druh se v 
území vyskytuje plošně při migracích v letním období.. 
 
Bezobratlí - Hmyz 
Silně ohrožené druhy bezobratlých nebyly doloženy. 
 
Ohrožené druhy 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
Tento druh byl pozorován v lesních porostech jak v zájmovém území, tak v širším okolí.  Hnízda v zájmovém 
porostu na lokalitě návrhu DP nezjištěna. 
 
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 
V květnu 2007 zastižen 1 ex. na lovu na polích poblíž stávajícího jezera pískovny.  
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Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)  
Přelet nad lesy zájmového území, možné hnízdění v lesních komplexech jižně.  
 
Moták pochop (Circus aeruginosus) 
Občasné přelety nad zájmovým územím či lov nad poli, druh hnízdí v rákosinách kolem Bohdanečského 
rybníka, případně Pohránovského rybníka, dokládán i z rákosin v lokalitě Rozkoš. Vyskytuje se na většině 
otevřených ploch v území v hnízdní době, kdy sem zaletují jedinci z hnízdišť v okolí za potravou.  
 
Rorýs obecný (Apus apus) 
Druh využívá vzdušný prostor řešeného území k lovu aeroplanktonu, v zájmovém území se nenacházejí prostory 
pro hnízdiště.  
 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
Zjištěn při severním okraji lesa (paseky) východně od provozního zázemí písníku, občas i při okrajích lesa 
severně. Hnízdiště nedoložena, chybí souvislejší pásy keřů..  
 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  
Druh využívá vzdušný prostor řešeného území k lovu aeroplanktonu, v zájmovém území se objekty pro příhodná 
hnízdiště nenacházejí.  
 
Ropucha obecná (Bufo bufo) 
Výskyt byl aktuálně potvrzen v roce 2007 podél kanálu, procházejícího zájmovým územím v kontaktu 
s nevýhradním ložiskem, další ex. zastižen v lesním porostu poblíž Opatovického kanálu v  JV části zájmového 
území,  v červnu 2006 dále v lesíku s převahou lípy na SV zájmového území. Migrační výskyty, reprodukce 
v periodických vodách na skrývané ploše nezjištěna. 
 
Bezobratlí - Hmyz 
 
Zlatohlávek Oxythyrea funesta 
Zjištěny nečetné výskyty druhu na květech v časně letním aspektu, dospělci druhu jsou velmi mobilní. 
S ohledem na bionomii druhu nelze vyloučit vývoj ve starších stromech kolem Opatovického kanálu nebo i 
v lesích.  
 
Batolec duhový (Apatura iris) 
Občasné sání motýlů na okraji jezera, kolem louží ve skrytém území v předpolí stávající těžby, případně na 
bahnitých březích Opatovického kanálu. Housenky nenalezeny. 
 
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) 
Občasné přelety jedinců nad zájmovým územím v nelesní části, housenky nezjištěny (chybí plochy se 
soustředěným výskyte,m aromatických miříkovitých rostlin), naopak zjištěna housenka ve východní části 
zástavby Dolan na zahrádce s koprem v červenci 2007. 
 
Čmeláci  Bombus agrorum a Bombus pratorum 
Čmelák skalní  (Bombus lapidarius), Čmelák zemní (Bombus terrestris) 
Výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference výskytu, 
sporadicky po celém území; soustředěné enklávy zakládání hnízd nebylo reálné ověřit, č. zemní navíc využívá 
opuštěných nor po hlodavcích. Významnější výskyt pouze pro č. zemního, ostatní druhy spíše sporadicky, č. 
skalní   s mírnou  preferencí lesů 
 
V dalším je odkazováno na výstupy zoologického průzkumu v  příloze č. 7. 
 
Krajina, krajinný ráz 
 

Obecně je krajinný ráz ve smyslu pojetí § 12 zákona č. 114/1992 Sb. dán nejen mírou 
uchování přírodního prostředí, ale i způsobem obhospodařování a dlouhodobého využívání 
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krajiny, její geomorfologií a charakterem osídlení. Cílem ochrany krajinného rázu je uchování 
základního charakteru krajiny a  jejího vhodného dotváření tak, aby byla udržena či zvýšena  
její ekologická a estetická hodnota. Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a 
historická charakteristika určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke 
snížení jeho estetické a přírodní hodnoty je chráněn zákonem. Jakékoliv zásahy musí 
respektovat zachování dominant krajiny, VKP, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Pro 
veškeré činnosti, které by mohly krajinný ráz ovlivnit,  je nezbytný souhlas orgánu ochrany 
přírody. 
 
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná zjednodušená struktura krajinných 
prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně otevřený, nepříliš  
členitý charakter krajiny. Jde o rovinaté území s tím, že v dotčeném krajinném prostoru se 
projevují především linie dřevin v ostrovních lesících (západně od řešeného území, menší 
skupiny i severně), méně doprovodné porosty kolem kanálů či polních cest, vizuálně 
vnímatelné krajinné prostory jsou uzavírány kulisami doprovodných porostů lesa 
v severovýchodním až JV prostoru k Opatovickému kanálu a k systému písníků kolem 
Oplatilu. Severně od Dolan se uplatňuje vyvýšenina vrchu Mělský (241,0 m n.m.) jako jediná 
patrnější elevace v rovinaté krajině. 
  
Přírodní charakteristika je dána zejména rozsáhlými celky orné půdy a porosty dřevin, 
dotvářena lesními celky; kulturně historická charakteristika je pozměněna především díky 
scelení pozemků a technické úpravě malých toků. Krajinný ráz je dotvářen především 
hospodářskými areály a probíhající těžbou štěrkopísků, takže jej lze pokládat za narušený. 
 
Na určení krajinného rázu se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména následující 
hlavní složky: 
 
Tabulka: Hlavní složky na úrovni krajinného rázu místa: 
Krajinná složka projev Význam (poznámka) 
Plochy orné půdy negativní Velký až určující 
Lesní porosty pozitivní Velký až určující (tvoří především severovýchodní až 

jihovýchodní kulisu, je součástí  zájmového území 
DP mezi poli a Opatovickým kanálem,  výrazný 
projev v části ostrovních porosty pak i západně až 
severozápadně) 

Doprovodné porosty a linie dřevin pozitivní Nízký – prakticky jen topoly kolem provozního aeálu 
východně a solitérní topol v polích, za horizontem 
doprovodný porost Opatovického kanálu severně 
v polích mimo zájmové území 

Vodní toky pozitivní Malý (meliorační strouha), Opatovický kanál se 
pohledově neprojevuje 

Vodní plochy pozitivní Střední (stávající jezero písníku Dolany) 
Louky a trvalé travní porosty pozitivní Nulový (absentují) 
Zástavba  nejbližších sídleních útvarů negativní Střední (rozmanitý charakter objektů venkovské 

zástavby) 
Historické dominanty v sídlech pozitivní Malý (místně  průhledy na věž kostela St. Ždánice) 
Zemědělské a průmyslové areály negativní Střední (areál pískovny, zemědělské areály -Dolany) 
Výškové objekty (bodové dominanty) negativní Nízký (pouze vodojem ve středisku Dolany) 
Komunikace negativní Malý (hlavní tahy mimo zájmové území, silnice 

II/333 za lesem skrytá) 
Vedení VVN, VN negativní nízký (jen přípojka do areálu pískovny – splývá 

s areálem provozního zázemí, jinak v řešeném území 
absentují) 
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V kontextu ochrany krajinného rázu jde především o posouzení dopadu postupného rozvoje 
těžby do prostoru polí, provozního zázemí písníku včetně možná výšková bodová dominance 
některých technických prvků (třídicí zařízení atp.) je již vytvořeno a posuzovaným záměrem 
se nemění, analogie platí pro již existující  dynamizaci reliéfu antropogenními útvary deponií 
suroviny.   
Novou kvalitou posuzovaného záměru oproti stávající situaci bude odstranění části lesního 
porostu v rámci zásahu do lesů při navrhované těžbě ve východní části zájmového území.  
 
C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí 
 
Obyvatelstvo, sídelní struktura 
 
Dolany jako nejbližší obec je charakteristickou menší obcí s typickou venkovskou zástavbou, 
protaženou ve směru podél rozhodujících komunikací v sídle. Charakter zástavby je 
nesourodý, převažují nízké maximálně dvoupodlažní objekty. 
 
Kulturní památky, hmotný majetek 
 
Kulturní památky 
 
Památkově chráněným objektem je Opatovický kanál jako nemovitá kulturní technická 
památka, která je dostatečně ochráněna i v rámci ÚPO Dolany; nelze vyloučit jednotlivé 
archeologické nálezy v rámci postupů těžby.  
 
Hmotný majetek 
 
S výjimkou hmotného majetku přírodního charakteru (půda, lesy), popisovaného v jiných 
částech předkládané Dokumentace, prochází plochou návrhu  DP Dolany vodovod pro obce 
Dolany, Křičeň a Rohoznice. Jiné  prvky infrastruktury zájmovým územím DP neprocházejí 
nebo s ním nejsou v kontaktu.. 

 
Vztah k územně plánovací dokumentaci 
Podle předloženého vyjádření stavebního úřadu při MěÚ Lázně Bohdaneč čj. 6983/06/SO-
1126/Mr/2 ze dne 11.12.2006 není posuzovaný záměr v rozporu s územně plánovací 
dokumentací obce Dolany. Vyjádření je součástí přílohové části H, přílohy č. 1. Přesah 
navrhovaného DP do k.ú. Staré Ždánice není zatím žádnou ÚPD této obce zanesen (i když 
platné CHLÚ by mělo podle platných zásad územního plánování i v širších vztazích ÚPSÚ 
Ždánice být podchyceno).  
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území                 
z hlediska jeho únosného zatížení 

 
Podle Koncepce urbanizace ČR lze širší zájmové území charakterizovat jednak  III. třídou 
souborné kvality životního prostředí (podíl zastavěného území a intenzivně zemědělsky 
využívaných částí krajiny) jednak II. třídou souborné kvality prostředí (vyšší lesnatost, nižší 
podíl urbanizace mimo sídla). 
 
Zájmové území DP Dolany  představuje většinově území s průměrnou kvalitou  životního 
prostředí (vyšší podíl scelených zemědělských pozemků, vyšší podíl lesů /málodruhové lesní 
porosty, jen lokálně druhově pestřejší, často s typologicky nepůvodními dřevinami - smrk/, 
snížený podíl strukturních prvků krajiny včetně porostů dřevin mimo les). 
 
Synergie těžebních záměrů se projevuje především v kontextu hydrogeologických poměrů, 
tak jak jsou tyto podrobně popsány v příslušných částech Dokumentace a v rámci Přílohy č. 3. 
Zatím není nutno předpokládat ani v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení 
únosnosti zájmového území za předpokladu, že nebude navyšována současná kapacita těžby.  
 
Vesměs lze očekávat pouze vlivy místního významu, které je možno řešit technickými, 
prostorovými a organizačními opatřeními. 
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ  
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  
ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti  a významnosti   
 
D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů 
Odhad vlivů na veřejné zdraví posuzovaného záměru posuzoval fyzikální škodlivinu (hluk) a 
chemické polutanty – imise škodlivin z provozu záměru, které zahrnují především dopravní 
vlivy a vlastní technologii těžby. Záměr je řešen jako jednovariantní pokud jde o technické 
řešení i umístění jednotlivých zdrojů (stávající provozní zázemí těžebny se nemění, dochází 
pouze k posunu těžební fronty směrem od souvislé zástavby obce Dolany rekultivačních 
staveb a k prodlužování pásových dopravníků do nových prostorům navrhované těžby.   

Zdravotní rizika 
Posouzení bylo provedeno standardními metodami hodnocení zdravotních rizik, které jsou 
blíže rozvedeny v samostatné příloze odborné studie Hodnocení rizik (Příloha č. 4), 
zpracované příslušnou autorizovanou osobou. V dalším textu jsou proto prezentovány jen 
souhrnné výstupy této studie. 

Výstupy vyhodnocení rizik hluku 

Stacionární zdroje hluku nebudou u nejbližších objektů obytné zástavby znamenat 
překračování základní hladiny akustického tlaku 50 dB, v navrhovaném stavu dojde 
k nepatrnému (měřením nepostižitelnému poklesu hluku z hlediska provozu těžebních 
mechanismů) 

Výsledné hladiny akustického tlaku A u modelově zvolených výpočtových bodů dosahují ve 
svém maximu na hranici pobytové zástavby hodnot 64,3 dB, vzhledem ke skutečnosti, že do 
obce nebude realizována žádná doprava těženého materiálu,  nedochází ke změně mezi 
stávajícím a očekávaným stavem akustické situace. Avšak již stávající stav představuje 
nežádoucí situaci z pohledu obtěžování exponované populace hlukem. Obtěžování hlukem je 
nejobecnější reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních emočních stavů, např. 
pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit beznaděje. U každého 
jedince existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. Jedná se o zcela 
individuální vnímání rušivosti – v běžné populaci je 5 až 20 % vysoce senzitivních osob 
stejně jako osob vysoce tolerantních. Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a 
s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Rovněž může být významně ovlivněna 
zdravotním stavem exponovaných osob. Tato skutečnost je významná vzhledem ke zhoršené 
komunikaci řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku, což má řadu prokázaných nepříznivých 
důsledků v oblasti chování a vztahů mezi lidmi (podrážděnost, nejistota, pocity 
nespokojenosti), může vést k překrývání a maskování důležitých signálů. Pro dostatečně 
srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) 
by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB v 85 % 
doby. Při průměrné hlasitosti řeči LAeq,T= 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech 
překračovat LAeq,T= 35 dB. Zvláštní pozornost zasluhují domy, ve kterých bydlí malé děti a 
třídy předškolních a školních zařízení.  
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Při hrubé aproximaci reprezentuje denní ekvivalentní hladina akustického tlaku lehké 
obtěžování u cca 60%, obtěžování u cca 35 % a vysoké obtěžování hlukem u cca 18 % 
exponované populace. 

 
Ve výpočtové oblasti č.2 v křižovatce komunikací II/333 a III/3239 se doprava související 
s provozem pískovny v porovnání obou variant neprojeví, avšak vzhledem k poměrně vysoké 
intenzitě dopravy je v této výpočtové oblasti překračován hygienický limit pro denní dobu; 
modelový výstup výpočtu koresponduje v této výpočtové oblasti s výsledky provedeného 
měření. Denní maximální hodnota hluku reprezentuje. Při hrubé aproximaci lehké obtěžování 
u cca 70%, obtěžování u cca 50 % a vysoké obtěžování hlukem u cca 25 % exponované 
populace. 

Maximální hodnoty akustického tlaku vyjádřené deskriptorem Ln ukazují bez ohledu na 
nulový příspěvek těžby na  vysokou hlukovou zátěž lokality v oblasti obytné zóny. Vypočtené 
hodnoty reprezentují vysoké rušení spánku u cca 15% exponované populace. Nepříznivý 
účinek hluku na kvalitu spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. V rušení spánku se 
promítají jak fyziologické tak psychologické aspekty působení hluku. Senzitivní skupinou 
populace zde jsou starší lidé, lidé s funkčními a mentálními poruchami, směnující 
zaměstnanci a obecně osoby s potížemi se spaním. K narušení spánku vede jak ustálený, tak i 
proměnný hluk Objektivní příznaky narušení spánku se v interiérech při ustáleném hluku 
objevují od hodnoty LAeq=30 dB (A). Subjektivní kvalita spánku nebyla při experimentech 
zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu 40 dB(A). Podle doporučení WHO 
by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB(A) za 
předpokladu poklesu hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti  
částečně otevřeným oknem. Maximální hodnoty hlukových událostí by uvnitř místností 
neměly přesáhnout LAmax= 45 db(A), resp. 60 dB(A), počet mimořádných hlukových událostí 
by během noci neměl přesáhnout počet 10 – 15. Podle zkušeností nedochází k adaptaci 
narušení spánku v hlučných lokalitách ani po několika letech. 

Z uvedených výsledků výpočtů lze vyslovit předpoklad, že provoz všech uvažovaných 
liniových, plošných a bodových zdrojů hluku se při realizaci záměru významněji neprojeví na 
změnách akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby. Ochrana obytného prostředí 
obce Dolany je v současnosti již řešena protihlukovým valem podél západního až JZ břehu 
stávající pískovny. V souvislosti s ochranou obytného prostředí obce Dolany je však vhodné 
doporučit k plnění následující zásadu: 
• I pro navrhovanou těžební činnost na výhradním ložisku posuzovaného DP Dolany neměnit stávající 

rozložení obslužné dopravy pískovny, tj. zachovat zásadu vyloučení této dopravy přes obytné území 
obce Dolany.  

 
Na základě stávajícího stavu však autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví 
doporučuje zvážení realizace odpovídajících protihlukových opatření v prostoru křižovatky 
silnic č. II/333 Hradec Králové-Lázně Bohdaneč a č. III/3229 Dolany-Hrádek v návaznosti na 
zdroje hluku, nesouvisející s pokračováním těžby.  

Výstupy vyhodnocení rizik imisí 
Imisní příspěvek oxidu dusičitého NO2 z provozu posuzovaného záměru těžby ke stávající 
imisní situaci je minimální a pohybuje se u hodnocené obytné zástavby u ročních koncentrací 
od 0,003 µg/m3 do 0,068 µg/m3, u hodinových koncentrací od 0,803 µg/m3 do 2,93 µg/m3. U 
oxidu dusičitého - NO2 nejsou na základě měření na nejbližší stanici imisního monitoringu 
v hodnoceném území překračovány limitní koncentrace. Roční pozaďový průměr zde 
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dosahuje hodnot 21,0 – 23,0 µg/m3 . Příspěvek k imisní situaci vyhodnocený z provozu nově 
navržené technologie znečišťování ovzduší činí v případě ročních průměrů řádově desetiny % 
limitu a je za těchto podmínek nevýznamný. Při započtení maxima pozadí to v praxi to 
reprezentuje čerpání příslušného limitu z cca 58 %. Imisní příspěvek koncentrací 
suspendovaných částic PM10 z provozu posuzovaného záměru není významný a pohybuje se u 
hodnocené obytné zástavby u ročních koncentrací od 0,012 µg/m3 do 0,384 µg/m3, u denních 
koncentrací od 1,013 µg/m3 do 37,129 µg/m3.  
 
U suspendovaných částic PM10 dochází v pozadí k překračování imisního limitu pro roční 
průměrné koncentrace. Posuzované území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Příspěvek k imisní situaci vyhodnocený z provozu nově navržených zdrojů znečišťování 
ovzduší činí v případě ročních průměrů max. jednotky  % platného limitu. Při respektování 
maximální hodnoty pozadí představuje roční navýšení čerpání limitu z cca 103 %. Přesto, že 
pozaďová hodnota ukazatele je pro danou lokalitu jistým způsobem nadhodnocena, vzhledem 
k nezahrnutí dalších potenciálních zdrojů imisí hrozí podstatně významnější navýšení 
sledovaného ukazatele. Z tohoto důvodu je vhodné učinit veškerá opatření ke snížení 
sekundární prašnosti v areálu provozního zázemí i při skrývkové činnosti.  
 
Imisní příspěvek koncentrací benzenu z provozu posuzovaného záměru ke stávající imisní 
situaci (nárůst ročních koncentrací benzenu) se pohybuje u hodnocené lokality od 0,00002 
µg/m3 do 0,00064 µg/m3. U benzenu pozaďové hodnoty nepřekračují imisní limit. Lze 
předpokládat, vzhledem k charakteru vstupních údajů jisté nadhodnocení pozaďových hodnot. 
Příspěvek k imisní situaci vyhodnocený z provozu nově navržených zdrojů znečišťování 
ovzduší činí v případě ročních koncentrací max. setiny % platného limitu.. I při zakalkulování 
maximálně konzervativních pozaďových hodnot činí modelovaný roční průměr cca 50 % 
příslušného limitu. Při respektování jednotky karcinogenního rizika benzenu 6E-06 se bude 
jednat vlivem těžby o nárůst řádově o E-09. Příspěvek  k výslednému karcinogennímu riziku 
daný rozšířením technologie není vzhledem ke stávajícímu pozadí významný.  
 
Jiné aspekty 
Jak vyplývá z příslušných pasáží textu hodnotících vliv na vody, není předpokládáno 
ovlivnění zdrojů vody pro obyvatelstvo ani nelze tak dovozovat případné ohrožení 
obyvatelstva znečištěním podzemních vod.  
 
Podrobné vyhodnocení zdravotních rizik obsahuje samostatná studie autorizované osoby, 
která tvoří Přílohu č. 4 předkládané dokumentace. 
 
Sociální a ekonomické vlivy na obyvatelstvo 
Zpracovatel dokumentace soudí, že záměr přispívá k udržení  stávající zaměstnanosti 
v regionu, v tomto kontextu se přesunem hornické činnosti z nevýhradního ložiska na 
výhradní na stávající situaci prakticky nic nemění.  
 
Psychické vlivy 
V kontextu typu řešené aktivity lze psychické vlivy spojené s realizací záměru očekávat 
teoreticky jen v kontextu akustické zátěže. Generelně lze konstatovat, že obtěžování hlukem 
je nejobecnější reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních emočních stavů, 
např. pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit beznaděje. U každého 
jedince existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. Jedná se o zcela 
individuální vnímání rušivosti – v běžné populaci je 5 až 20 % vysoce senzitivních osob 
stejně jako osob vysoce tolerantních. 



Dokumentace podle § 6 odst. 5 a Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 216/2007 Sb. 
Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany 

EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93                                                                                                                  Str. 45

V rušení spánku se promítají jak fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. 
Senzitivní skupinou populace zde jsou starší lidé, lidé s funkčními a mentálními poruchami, 
směnující zaměstnanci a obecně osoby s potížemi se spaním. K narušení spánku vede jak 
ustálený, tak i proměnný hluk Objektivní příznaky narušení spánku se v interiérech při 
ustáleném hluku objevují od hodnoty LAeq=30 dB (A). Subjektivní kvalita spánku nebyla při 
experimentech zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu 40 dB(A). Podle 
doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 
dB(A) za předpokladu poklesu hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do 
místnosti  částečně otevřeným oknem. Maximální hodnoty hlukových událostí by uvnitř 
místností neměly přesáhnout LAmax= 45 db(A), resp. 60 dB(A), počet mimořádných 
hlukových událostí by během noci neměl přesáhnout počet 10 – 15. Podle zkušeností 
nedochází k adaptaci narušení spánku v hlučných lokalitách ani po několika letech. 
 
Ve vztahu k navrhované těžební činnosti v řešeném DP nejsou očekávány vlivy tohoto 
charakteru s ohledem na výstupy výše uvedených kapitol. 
 
Vliv na majetek z hlediska ochrany veřejného zdraví 
Imisní situace spojená s realizací záměru neovlivní doložitelným způsobem vliv na majetek 
exponovaných z pohledu ochrany veřejného zdraví. Jiná situace nastává u hluku, kde přes 
minimální nárůst hlukové zátěže spojené s rozšířením těžby již stávající situace vyžaduje 
protihluková opatření ve výpočtové oblasti 2. Obecně se negativní vliv hluku se může projevit 
menším ohodnocením při sníženém pracovním výkonu exponovaných osob, hlučnost lokality 
negativně ovlivňuje její využitelnost pro bydlení a rekreaci. To se promítá i ve snížené 
hodnotě nemovitostí. 
Vlivy tohoto charakteru, které by byly generovány posuzovaným záměrem, ale nebyly 
v rámci hodnocení vlivů posuzovaného záměru  přímo identifikovány. Směrem k obci Dolany 
(výpočtová oblast č. 1) byl již realizován podél JZ až Z břehu písníku protihlukový val, 
negativní hluková situace ve výpočtové oblasti č. 2 je dána stávající dopravou na 
komunikační síti v prostoru křižovatky silnic č. II/333 Hradec Králové-Lázně Bohdaneč a č. 
III/3229 Dolany-Hrádek, ve které je již obsažena i stávající obslužná doprava písníku Dolany, 
která se nebude do výhledu exploatace výhradního ložiska oproti stávající situaci navyšovat. 
Případná protihluková opatření jsou tak věcí správce komunikací.  
 
Na základě výše uvedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné 
konstatovat, že v kontextu vlivů na veřejné zdraví (obyvatelstvo) není nutno navrhovat žádná 
specifická doporučení nad rámec požadavků průběžného snižování imisní a akustické zátěže 
v provozním zázemí písníku, která jsou již v provozu uplatňována. 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší bylo provedeno s využitím rozptylové 
studie, která je samostatnou přílohou předkládané Dokumentace (Příloha č. 6).  

Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související 
s posuzovaným záměrem. Výpočet znečištění byl proveden pro následující látky:  

 Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM 10 – volba této znečišťující látky souvisí 
s emisemi z  plošných a liniových zdrojů 

 NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z  plošných a liniových zdrojů 
souvisejících s dopravou  

Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 200 m, která představuje celkem 
121 výpočtových bodů v síti (1 – 121) a pro hygienicky významné objekty, které jsou nejblíže 
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uvažovanému záměru (201 – 204). Následující sumarizační tabulka podává přehled o 
vypočtených nejnižších a nejvyšších koncentracích jednotlivých škodlivin (v µg.m-3) ve 
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť: 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta Charakteristika min Max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,002506 0,068177 0,007507 0,008557
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,803827 2,930147 1,336569 1,415918
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,011574 0,383879 0,050076 0,058673
PM10 Maximální denní průměr /  24 hodin 1,012569 37,129472 3,073689 3,522419

Varianta 340 000 t/rok Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000023 0,000637 0,000070 0,000080

Vyhodnocení výsledků 
Příspěvky k imisní zátěži NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr 
ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému 
aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM č. 1346 a 1418 nesignalizují 
překračování imisních limitů pro tuto škodlivinu 

Příspěvek posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě se z hlediska ročního 
aritmetického průměru pohybuje do 0,068 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0086 µg.m-3 u bodů 
mimo výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti 
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. 

Příspěvky posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě ve vztahu k hodinovému 
aritmetickému průměru nepřesáhne 2,93 µg.m-3 ve výpočtové síti a 1,42 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť, což lze označit za relativně malý příspěvek jak ve vztahu k pozadí, tak i 
z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být 
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen. 
Příspěvky k imisní zátěži PM10 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 
50µg.m-3. 

Nejbližší stanice AIM (1465) nesignalizuje překročení ročního imisního limitu, epizodně 
v zimních měsících dochází k překračování imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický 
průměr. 

Příspěvek posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě se z hlediska ročního 
aritmetického průměru PM10  pohybuje do 0,384 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,059 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky jak ve vztahu k měřenému pozadí, tak i ve 
vztahu k imisnímu limitu ročního aritmetického průměru lze považovat za akceptovatelné.  

Příspěvek posuzovaného záměru při uvažované roční těžbě se z hlediska 24 hodinového 
aritmetického průměru  pohybuje do 37,13 µg.m-3 ve výpočtové síti, u nejbližších objektů 
obytné zástavby se příspěvek pohybuje do 3,52 µg.m-3. Z rozložení imisní zátěže je patrné, že 
nejvyšší vypočtené příspěvky jsou realizovány v prostoru těžebny mimo obytnou zástavbu, 
kde jsou dosahovány výrazně nižší příspěvky. 

V případě realizace záměru je však nezbytné v souladu s platnou legislativou emise u zdroje 
snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, to je všechna místa a 
operace, kde dochází k emisi TZL je nutno s ohledem na technické možnosti vybavit podle 
povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašováním nebo mlžícím zařízením. Navržené 
postupy by měly být dokladovány v  přípravě posuzovaného záměru. 
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu 
pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. Příspěvky k imisní zátěži benzenu se 
pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu (do 0,0006µg.m-3) a tudíž je patrné, že imisní 
limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude překročen. 
 
Na základě všech výše uvedených výpočtů lze vyslovit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší 
je záměr realizovatelný a neměl by znamenat výraznější změny v imisní zátěži zájmového 
území. V daném kontextu zpracovatelský tým Dokumentace pokládá za potřebné uplatit 
následující doporučení: 
• Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými opatřeními 

(skrápění – zejména prostory provozního zázemí s pohybem dopravních prostředků dopravců a 
přepravců,  zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat sekundární prašnost  

 
D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
 

Předmětem předkládané akustické studie (Příloha č. 5) je vyhodnocení změn akustické situace 
v území související s realizací posuzovaného záměru.  Výpočet akustické zátěže hodnotící 
posuzovaný záměr byl řešen v následujících variantách: 

VARIANTA 1 – Stávající stav 
Tato varianta vyhodnocuje stávající stav záměru s lokalizací stacionárních zdrojů hluku. 
Vyvolaná doprava v souvislosti s hodnoceným záměrem je zahrnuta v celkových údajích o 
dopravě na komunikačním systému.  

VARIANTA 2 – Výsledný stav  
Tato varianta vyhodnocuje očekávaný stav záměru s lokalizací stacionárních zdrojů hluku. 
Vyvolaná doprava v souvislosti s hodnoceným záměrem zůstává stejná a je zahrnuta 
v celkových údajích o dopravě na komunikačním systému.  

VARIANTA 3 – Samotné příspěvky záměru  
Tato varianta vyhodnocuje samotné příspěvky záměru z hlediska uvažovaných zdrojů hluku. 

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, 
verze 7.68, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními 
i průmyslovými zdroji hluku v území. Vyhodnocení vývoje akustické situace v zájmovém 
území bylo posouzeno celkem pro  výpočtové body, reprezentující nejbližší hygienicky 
významné objekty  v okolí zájmového území. Situování výpočtových bodů je patrné z úvodní 
části předkládané akustické studie. Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následující 
tabulce. 
Tabulka: Výsledky výpočtů pro etapu provozu – den - porovnání variant, výpočtová oblast 1  
          D – doprava, průmysl, celkem 

/Laeq (dB)/ /Laeq (dB)/ /Laeq (dB)/ 
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Výp. 
bod 

výška 
(m) 

D P C D P C D P C 
1 3,0 53,0 23,0 53,0 53,0 22,8 53,0 32,6 22,8 33,1 
2 3,0 64,3 23,2 64,3 64,3 23,0 64,3 34,7 23,0 35,0 
2 6,0 64,3 23,2 64,3 64,3 23,0 64,3 34,7 23,0 35,0 
3 3,0 62,1 22,8 62,1 62,1 22,6 62,1 32,5 22,6 33,0 
3 6,0 62,1 22,8 62,1 62,1 22,6 62,1 32,5 22,6 33,0 
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Tabulka: Výsledky výpočtů pro etapu provozu – den - porovnání variant, výpočtová oblast 2  
          D – doprava, průmysl, celkem 

/Laeq (dB)/ /Laeq (dB)/ /Laeq (dB)/ 
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Výp. 
bod 

výška 
(m) 

D P C D P C D P C 
1 3,0 68,4 - 68,4 68,4 - 68,4 43,7 - 43,7 
2 3,0 63,8 - 63,8 63,8 - 63,8 48,2 - 48,2 

Z hlediska porovnání vývoje akustické situace v území vyplývají následující skutečnosti: 

 Stacionární zdroje hluku nebudou u nejbližších objektů obytné zástavby znamenat 
překračování základní hladiny akustického tlaku 50 dB, v navrhovaném stavu dojde 
k nepatrnému (měřením nepostižitelnému poklesu hluku z hlediska provozu těžebních 
mechanismů) 

 Výsledné hladiny akustického tlaku A u modelově zvolených výpočtových bodů jsou sice 
nad  úrovní hygienického, vzhledem ke skutečnosti, že do obce nebude realizována žádná 
doprava těženého materiálu,  nedochází ke změně mezi stávajícím a očekávaným stavem 
akustické situace  

 Ve výpočtové oblasti č.2 v křižovatce komunikací 333 a 3239 se doprava související 
s provozem pískovny v porovnání obou variant neprojeví, avšak vzhledem k poměrně 
vysoké intenzitě dopravy je v této výpočtové oblasti překračován hygienický limit pro 
denní dobu; modelový výstup výpočtu koresponduje v této výpočtové oblasti s výsledky 
provedeného měření 

 Samotný záměr  těžby písku a s ním související zdroje hluku neznamenají překračování 
hygienických limitů pro denní dobu, jak je patrné z varianty 3. 

Z uvedených výsledků výpočtů lze vyslovit předpoklad, že provoz všech uvažovaných 
liniových, plošných a bodových zdrojů hluku se při provedené realizaci dřívějšími etapami 
požadovaného ochranného valu a uváděném ročním objemu těžby  prakticky neprojeví na 
změnách akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby.  
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy na zdroje vody 
 
Na základě propočtených požadavků na zdroje vody lze doložit, že ani případné navýšení 
spotřeby technologické vody (je využíváno jezero písníku) nebude mít vliv na stávající zdroje 
vody, využívané pro areál ani na zdroje vody pro obyvatelstvo.  
Vlivy na zdroje vody závislé na podzemní vodě jsou podrobně rozebrány v části kapitoly  
ohledně vlivů na hydrogeologické poměry. 
 
Vlivy na kvalitu vod 
 
Těžbou štěrkopísků dochází k narušení ustálené rovnováhy mezi podzemní vodou a 
horninovým prostředím a systém jeví tendenci k ustálení nové rovnováhy. Chemismus vody 
v písníku se proto bude měnit a chovat podle mechanismů typických pro povrchové nádrže 
obdobných rozměrů. Chemismus stojatých vod se mění jednak v souvislosti s ročním 
obdobím, jednak v průběhu dne. Tyto změny jsou vyvolány změnami teploty, koncentrace 
rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého, chemickými a biochemickými procesy (nitrifikace, 
denitrifikace, oxidace, redukce), srážecími a rozpouštěcími procesy, adsorpcí a desorpcí. 
Změny závisí především na hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu a na hodnotě pH 
vody. Při hloubce nádrže 10 m nebude docházet k výraznější vertikální stratifikaci, poněvadž 
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v takto mělké nádrži dochází k větrnému a konvektivnímu míchání. U dna nádrže však může 
dojít k sedimentaci nerozpuštěných látek s možností vzniku anaerobních rozkladných procesů 
uvnitř dnového sedimentu. Tyto sedimenty jsou potom v období intenzivnějších větrů (jarní a 
podzimní  cirkulace) uvedeny do  vznosu a ovlivňují jakost vody v nádrži.  
 
Jakost vody v písníku bude ovlivňována především následujícími procesy: 

 
o oxidace – v důsledku provzdušnění dojde k nárůstu koncentrace rozpuštěného kyslíku a oxidačně-

redukčního potenciálu ve vodě písníku; v důsledku toho dojde k oxidaci rozpuštěných železnatých 
a manganatých iontů na nerozpustné hydratované oxidy železa a manganu a jejich sedimentaci na 
dno písníku 

o fotosyntetická asimilace – v důsledku provzdušnění, prosvětlení i nárůstu teploty dojde k rozvoji 
života  mikroorganismů, zelených rostlin a tvorbě  biomasy; důsledkem bude probíhající 
fotosyntetická  asimilace, která bude ovlivňovat změny chemismu v průběhu dne (ve dne: nárůst 
koncentrace kyslíku, nárůst pH, pokles koncentrace CO2, vylučování nerozpuštěného CaCO3; 
v noci: pokles koncentrace kyslíku, pokles pH, nárůst koncentrace CO2) 

o inkorporace sloučenin N a P do biomasy – při fotosyntetické asimilaci dochází k inkorporaci 
sloučenin dusíku a fosforu do nově rostoucí biomasy rostlin a  živých organismů; odumřelá  
biomasa sedimentuje u dna nádrže, kde dochází k rozkladu biomasy a opětovnému uvolňování 
prvků ze  sedimentu 

o alkalizace a srážení kovů – v důsledku probíhající fotosyntetické asimilace může docházet 
k vylučování uhličitanu vápenatého a jeho usazování na dně, případně na povrchu vodních rostlin 

o nitrifikace – v provzdušněné vodě písníku dochází k nitrifikačním procesům, tj. biochemické 
oxidaci sloučenin dusíku s nižším oxidačním číslem; ve vodě proto převažují dusičnany nad 
amonnými ionty; v málo eutrofizovaných vodách (viz níže) se však většinou koncentrace 
minerálních živin (dusík, fosfor) blíží nule 

o eutrofizace  – pod tímto pojmem se rozumí růst obsahu minerálních živin (především fosforu a 
dusíku) ve vodě; eutrofizace se rozlišuje na přirozenou (z půdy a z rozkladu odumřelých vodních 
organismů) a antropogenní (splachy hnojiv, používání pracích prostředků,  atmosférická 
depozice); důsledkem eutrofizace je nárůst intenzity primární produkce (pomnožení 
fytoplanktonu, především sinic a řas). 

 
Uvedené procesy se týkají stojaté  povrchové  vody v písníku. Popsané změny chemismu se 
mírně projeví i v podzemních vodách ve směru proudění podzemních vod. Ve vzdálenostech 
desítek metrů od písníku ve směru proudění podzemní vody se bude ustalovat opět rovnováha 
mezi podzemní vodou a horninovým prostředím, přičemž chemismus vody odtékající od 
písníku se bude podobat chemismu vody do písníku vtékající.  
 
Při průchodu vody technologickou linkou pro třídění suroviny nelze dále zcela vyloučit 
možnost úkapu maziv. Pokud bude důsledně dodržována podmínka používání biologicky 
rozložitelných látek v provozu, není nutno předpokládat patrný dopad na kvalitu vody. 
 
V případě nedokonalého oddělení (usazení) nejjemnějších odplavitelných částic 
v sedimentační nádrži, mohou se částice usazovat až ve vytěženém prostoru. Tyto koloidní 
částice sice není nutno pokládat za  kontaminanty (jde pouze o zvířený původní materiál),  ale 
je nežádoucí, aby se dostaly opětovně do oběhu technologické vody a znehodnocovaly tak 
případně  proces mokrého třídění. V daném kontextu je proto nezbytné nadále trvat na 
principu, aby čerpací nádrž byla napojena na jezero v dostatečné vzdálenosti od vyústění  
sedimentační nádrže do jezera, jak bylo podrobně posouzeno v rámci změny technologie 
úpravy a přepravy suroviny (Macháček a kol., 2003) a potvrzeno i výstupy Oznámení pro 
pokračování těžby na nevýhradním ložisku (Macháček a kol., 1/2006). 
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Nelze rovněž zcela vyloučit ovlivnění kvality vody instalací a provozem plovoucích pásů, 
proto nadále platí požadavek na využití biomazadel při údržbě dopravníků, a to i pro vynášecí 
pásy od břehové hrany do třídícího zařízení, případně instalovat dopravníky s uzavřenými 
soubory ložisek. Analogie platí i pro provoz bagru. 
 
Na základě výše uvedeného rozboru zpracovatelský tým Oznámení pokládá za potřebné 
respektovat následující doporučení: 
 
• Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše, nakládání s dalšími látkami 

nebezpečnými vodám řešit pouze v zabezpečených a zajištěných prostorech provozního zázemí. 
• Zajistit, že všechny mechanismy,  které se budou pohybovat v prostoru těžebny během  přípravy další 

těžby a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je 
kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných 
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené 
k těmto účelům. 

• Zajistit, aby všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, byly  
zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné podlahy, 
záchytné vany, havarijní jímky apod.). 

• Nadále uplatňovat  i pro těžbu na výhradním ložisku optimální řešení vodního hospodářství třídící 
linky ve smyslu důsledného oddělení nátoku a vyústění technologické vody do zařízení. V tomto 
kontextu nadále zajistit plnění především následujících zásad: 
a) vyústění od sedimentační nádrže do jezera v dostatečné vzdálenosti od nátokového objektu 

technologické vody do prostoru čerpání. 
b) pro toto řešení využít nepravidelného okraje stávajícího písníku, případně mezi nátokem a vyústěním 

technologických vod  vytvořit ostroh, aby nedocházelo k přímému prouděni  mezi výustí a vtokem. 
• Pro údržbu dopravních pásů (a to i pro vynášecí pásy od břehové hrany do třídícího zařízení) a 

provoz třídící linky důsledně používat biomazadla, případně instalovat dopravníky s uzavřenými 
soubory ložisek. 

• V provozním řádu pískovny i pro těžbu na výhradním ložisku nadále garantovat zajištění činností, 
bránících vzniku havárie spojené s únikem ropných látek, dále garantovat, aby v případě vzniku 
havárie došlo k okamžité sanaci a dekontaminaci zemin, hornin a vody v úplném rozsahu havárie. 
Pokud i přesto dojde přes všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do horninového 
prostředí a povrchové vody, neprodleně zabránit dalšímu šíření kontaminantů do přírodního 
prostředí, řešit odtěžení kontaminované zeminy a zabezpečit její sanaci nebo uložení na povolenou 
skládku a řešit odstraňování  nebezpečných látek z vody na základě postupů dle vypracovaného 
havarijního plánu. 

• Při realizaci skrývkových a rekultivačních prací důsledně zajistit prevenci padání půd a zemin do 
vody písníků z důvodu prevence eutrofizačních pochodů v jezeře. 

 
Vlivy na podzemní vody 
 
Záměrem je těžba štěrkopísku „z vody“, tj. štěrkopísků saturovaných podzemní vodou. 
Štěrkopísková vrstva saturovaná podzemní vodou bude nahrazena podzemní vodou, která 
v objemu přibližně z 10 % celkového těženého objemu vytěžitelných zásob suroviny                  
bude pocházet z prostoru ložiska, zbylých 90 % podzemní vody  přiteče do hloubené těžební 
jámy ze všech stran ze štěrkopískového kvartérního kolektoru širokého okolí vznikajícího 
písníku. Zásah do podzemní vody se projeví: 

o změnou tlakových poměrů zvodně v prostoru ložiska a jeho širokého okolí 
o změnou směrů a rychlostí proudu podzemní vody 
o nárůstem výparu podzemní vody z obnažené podzemní vody (ochuzení zásob 

podzemních vod) 
o hydrochemickou a biochemickou změnou podzemní vody.   

 
Prvním vlivem těžby štěrkopísků z vody při roční výši těžby 200 000 m3 je vliv postupného 
nahrazování objemu elevovaného štěrkopísku stejným objemem podzemní vody.  Vyvolaný 
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vliv bude stejný, jako by z písníku bylo trvale jímáno cca 3 l/s až 5 l/s podzemní vody. Dojde 
k snížení hladiny podzemní vody v bezprostředním okolí písníku v jednotkách centimetrů na 
vzdálenost jednotek až prvních desítek metrů od jeho břehů. 

 
Druhým vlivem, který bude s postupem těžby narůstat, je vliv vodorovné hladiny písníku 
v ploše původní sklonité hladiny podzemní vody v horninovém prostředí. Hladina podzemní 
vody v přírodním neovlivněném prostředí zaujímá spád. Vytvořením vodorovné hladiny 
v ploše písníku dojde k poklesu hladiny na linii nátokové strany severního okraje písníku a 
nástupu hladiny na jeho jižní odtokové straně.  

 
V prostoru výhradního ložiska Dolany ve vymezeném CHLÚ Lázně Bohdaneč se spád 
hladiny zmenšil hydraulickým vlivem zasypání průplavu mezi západní a východní částí 
Oplatilu. Podle mapy hydroizohyps z roku 1992 činil spád přibližně 0,0015, v důsledku 
zasypání průplavu spád hladiny podzemních vod poklesl, mezi monitorovacími vrty V-15, V-
16 v severní části ložiska Dolany CHLÚ je prakticky nulový, viz přílohu č. 8 v rámci Přílohy 
č. 3. 
 
Monitorování vlivu těžby na podzemní vody 
 
Vliv těžby štěrkopísků ložiska Dolany je od roku 1998 systematicky monitorován vrty (viz 
mapové přílohy č. 6 a č. 7 v rámci přílohy č. 3): 

V-3  (70 m jižně od současného písníku Dolany – I. etapa) 
V-3A  (300 m západně od současného písníku Dolany, jihovýchodní okraj obce) 
V-10  (800 m jihozápadně od současného písníku Dolany ve směru proudění 

podzemní vody k ložisku peloidů) 
V-2, V-4  (mezi ložiskem Dolany, vodním zdrojem Oplatil a ložiskem peloidů) 
 

Nejbližším vrtem V-3 je prováděno kvalitativní monitorování podzemních vod odebíráním 
kontrolních vzorků vody na stanovení vybraných ukazatelů jakosti podzemní vody, především 
na stanovení ropných látek. Kontrolní vzorky jsou odebírány v ročním intervalu. 

 
Jednou měsíčně je prováděno měření hladin podzemních vod monitorovacích vrtů, vodního 
zdroje Oplatil a dalších písníků. Výsledky jsou srovnávány s výsledky měření vrtů Českého 
hydrometeorologického ústavu V-321 Stéblová, V-327 Lázně Bohdaneč, V-304 Libišany, a se 
srážkovými úhrny stanic Dobřenice, Pardubice, Hradec Králové.  

 
Vliv těžby štěrkopísku ložiska Dolany na podzemní vody je poměrně velmi malý, jeho 
význam roste součtovým efektem vlivu veškeré dosavadní a budoucí těžby, tj. všech 
současných a neustále se rozšiřujících vodních ploch. Tento vliv je dlouhodobě monitorován 
vrtem V-321 Stéblová, který se nachází v hydrogeologickém „stínu“ vodních zdrojů Oplatil, 
Hrobice-Čeperka a těžby štěrkopísku v zájmové oblasti. Za posledních téměř 40 let jeho 
sledování došlo k rovnoměrnému poklesu hladiny přibližně o 0,3 m (ve srovnání s vrty 
ČHMÚ Libišany a Opatovice jde o pokles až o cca 1 m). Pokles je pravděpodobně způsoben 
postupným nárůstem odběru vody z vodního zdroje Oplatil za posledních 34 let jímání vody 
pro pardubický vodovod a rozšířením těžby štěrkopísku východním směrem k předmětnému 
vrtu v 80. letech v lokalitě Týnišť.  

 
Výsledky dosavadního monitorování období 1997 až 2005(6-7) jsou prezentovány formou 
komentářů ke grafickému zpracování dat – viz přílohy č. 5 až č. 14 v rámci přílohy č. 3. Pro 
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objasnění dále následuje stručná interpretace některých příloh hydrogeologické studie (příloha 
č. 3). 

 
Přílohy č. 11 a č. 12 
Během sledování období 1998 – 2005 odběr vody z písníku Oplatil kolísal od 85 l/s po 99 l/s 
(průměrně 93 l/s), v roce 2006 se odběr výrazně zvýšil z dosavadní průměrné hodnoty 93 l/s 
na 107 l/s. 
 
Přílohy č. 13, 14, 15 
Časový vývoj hladin vrtů ČHMÚ a písníků Oplatil a Týnišť je do značné míry shodný. Oplatil 
obvykle výrazně reaguje na vývoj hladin podzemních vod s několikaměsíčním zpožděním; 
dlouhodobě se zpožděním 1 až 2 roky. Oplatil vykazuje v roce 2006 vodní stav výrazně 
podprůměrný. To je způsobeno suchými roky 2003, 2004, 20005 a 2006 a zasypáním 
průplavu mezi východní a západní částí Oplatilu na jaře 2005. V roce 2006 přispěl k výrazně 
podprůměrné hladině Oplatilu (218,6 m n. m.) i výrazně zvýšený odběr z dosavadní průměrné 
hodnoty 93 l/s na 107 l/s. 
Velké filtrační odpory způsobené kolmatací se projevují velkým rozdílem mezi východní a 
západní částí Oplatilu, větším než mezi Oplatilem a „novějším“ písníkem Týnišť, ač je šířka 
pilíře mezi písníky přibližně poloviční. 
Příloha č. 14 dokumentuje vývoj hladin monitorovacích vrtů v širokém okolí ložiska Dolany. 
Dosavadní rozkyv hladin vrtu V-3 činí 1,3 m, hladiny Oplatilu za sledované 8leté období    
1,5 m. Vrt V-3a má ve srovnání s vrtem V-3 větší hladinový rozkyv v důsledku drenážního a 
dotačního vlivu blízké Ždánické stoky (Čertůvky). Vrt V-2, u kterého byl očekáván 
hydraulický vliv Oplatilu (resp. jeho jižního pokračování – písníku Staré Ždánice), má stejný 
průběh tlakových změn jako vrty zcela mimo možný dosah Oplatilu, například vrtu V-10. 
 
Příloha č. 16 
Z grafu je dobře patrný vliv zasypání průplavu – pokles hladiny písníku Gigant a nárůst 
hladiny písníku DMP a písníku Oplatil – západní část. 
 
Příloha č. 17 
Z grafu je patrný odlišný vývoj hladiny vrtu V-17, situovaného v hydraulickém stínu písníků 
Oplatil a DMP (Staré Ždánice). Vrt V-2 je již mimo ovlivnění písníky. 
 
Příloha č. 18 
Grafem je dokumentováno rozšiřování deprese východní části Oplatilu jihovýchodním 
směrem k vrtu V-11, vrt V-2 je již mimo ovlivnění písníky. 
 
Příloha č. 19 
Příloha dokládá trvale poklesový trend hladiny vrtu V-11 v důsledku zaklesávání východní 
části vodárensky využívaného písníku Oplatil – východní část. 

 
Pokles hladiny východní části Oplatilu byl zaregistrován monitorovacím vrtem V-11, který je 
situován přibližně 700 m jihovýchodně od jihovýchodního břehu východní části písníku 
Oplatil. Pokles je patrný z přílohy č. 18 v rámci přílohy č. 3. Průběh hladiny vrtu V-11 je 
srovnáván s vrtem V-2 a V-10. Vrt V-10 je od Oplatilu natolik vzdálený, že tlakovými 
změnami v důsledku zasypání průplavu nemohl být ovlivněn. Pokles hladiny vrtu V-11 činí 
přibližně 0,2 m až 0,3 m. Z grafu č. 16 je patrné, že srovnáním hladin písníků DMP (Staré 
Ždánice) a Gigant došlo v důsledku zasypání průplavu k nárůstu hladiny Oplatilu – západní 
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část včetně písníku DMP Staré Ždánice a pravděpodobně k slabému poklesu hladiny písníku 
Gigant. 

 
Specifický vývoj hladiny vykazuje nejnovější monitorovací vrt V-17 v jeho krátkém 
sledovaném období konce roku 2006 a začátek roku 2007. Uplatňuje se zde hydraulický vliv 
blízkého písníku DMP (vzdálenost cca 80 m) a vliv klimatických poměrů. Spád hladiny dle 
schematického hydrogeologického profilu existuje mezi vodní hladinou písníku DMP a vrty 
V-17, V-2 rovnoměrný plynulý hydraulický spád, kolmatace odtokové stěny písníku se 
zřetelně neprojevuje. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 12 hydrogeologické studie 
(Příloha č. 3). 
 
Hydrogeologický model 
 
Proudění podzemní vody v zájmové oblasti a prognóza ovlivnění režimu proudění a hladin 
podzemní vody těžbou výhradního ložiska Dolany9 byla řešena matematickým modelem. 
Podkladem pro matematický model byl geodetický záměr hladin 21 hydrogeologických a 
hydrologických objektů data o mocnostech a spádu kvartérního kolektoru a archivní data ČGS 
– Geofondu. 

 
Dle výsledků modelového řešení (ProGeo Praha jako příloha č. 20 hydrogeologické studie –
Přílohy č. 3 Dokumentace) protéká podzemní voda ložiskem Dolany CHLÚ od severu k jihu, 
v západní části ložiska se proud vlivem drenážního účinku Oplatilu a písníku DMP stáčí 
k jihozápadu a okrajově k západu. Dle výsledků modelového řešení (viz přílohu č. 2.3 
z přílohy č. 20 hydrogeologické studie –Příloha č. 3 Dokumentace) dojde společným vlivem 
nových písníků Dolany I. až II. etapa (těžba na nevýhradním ložisku)  a na výhradním ložisku 
Dolany k poklesu hladiny podzemní vody v rozsáhlé oblasti severního a západního okolí 
písníku o 0,03 m až 0,01 m a současně k nástupu hladiny podzemních vod v rozsáhlé oblasti 
jihovýchodního okolí výhradního ložiska Dolany o 0,04 m až 0,01 m. 

 
Pozvolným mnohaletým stárnutím písníků v řádu desítek let se bude propustnost písníků 
vlivem kolmatace jeho stěn postupně zmenšovat, především se to týká odtokové jižní a 
západní stěny. To způsobí, že vliv vyjmutí ložiska štěrkopísku z vrstvy kolektoru podzemních 
vod se bude zmenšovat s přechodem do opačného vlivu, tj., že písníky budou vzhledem 
k proudu podzemních vod působit vzdouvacím účinkem, který způsobí pokles hladin 
podzemních vod v jejich jižním a východním okolí a nárůst v nátokovém severním a 
severozápadním okolí písníků. Dle modelového řešení dojde vlivem vysokého stupně 
kolmatace ke zvýšení hladiny vody v písníku Dolany CHLÚ maximálně o 0,10 m až 0,15 m 
oproti situaci bez přítomnosti kolmatace. Pod kolmatovanou stěnou (po směru neovlivněného 
proudění) dojde naopak k maximálnímu poklesu o cca 0,2 m). Ponechané pilíře rostlé 
suroviny mezi existujícími písníky Dolany I. a II. etapa a plánovaným písníkem Dolany 
CHLÚ bude mít na průběh hladin a na směry proudění podzemních vod zanedbatelný vliv. 
 
Vlastním písníkem protéká podzemní voda ve srovnání s neovlivněným proudem podzemní 
vody horninovým prostředím rychlostí několikanásobně menší. Vlivem pomalého proudění 
vody písníkem působí písník v konečném efektu zdržení podzemní vody v krajině v úseku 
trati od  hydrogeologické rozvodnice  nejvyšší části krajiny po drenážní bázi. Uvedený 
                                                 
9 Hydrogeologická studie (Příloha č. 3 předkládané Dokumentace) používá pro výhradní ložisko Dolany 

označení „ložisko Dolany CHLÚ“, poněvadž jde jen o severní část ložiska Lázně Bohdaneč  nad silnicí 
Dolany – Hrádek ve stejnojmenném CHLÚ, která byla doporučena ke stanovení  dobývacího prostoru 
předchozím souhlasem MŽP – OVSS VI v Hradci Králové v roce 2005.  
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zpomalovací efekt písníku je v reálné situaci zvýrazněn kolmatací stěn písníku sedimentací 
jemné, při těžbě  vyplavené jílovitoprachovité frakce suroviny. Se stářím písníku se účinek 
kolmatační vrstvy zvětšuje usazeninami oxidů železa a manganu a sedimentací odumřelých 
rostlin.  

 
Vlivem vzniku vodní hladiny v prostoru výhradního ložiska Dolany, dojde v důsledku rozdílu 
výparu z vodní hladiny a výparu z povrchu terénu k bilančnímu ochuzení využitelných zásob 
podzemních vod přibližně o 3 l/s. Tento  vliv byl započítán do těžebního limitu území, 
v rámci kterého byla povolena těžba v lokalitě Dolany s dlouhodobým výhledem. Uvedený 
vliv je přijatelný. 

 
Na základě zhodnocení všech výsledků dosavadního monitorování podzemních vod a 
provedených modelových simulací lze konstatovat, že ovlivnění současného režimu podzemní 
vody rozšířením ložiska Dolany I. a II. etapa o těžbu na výhradním ložisku Dolany nebude 
významné a omezuje se na bezprostřední okolí ložiska. 
 
Na základě monitoringu a hydrogeologického modelu bylo možno se vyjádřit podrobněji 
k následujícím dílčím aspektům řešené problematiky: 
 
Vlivy na vodní zdroj Oplatil 
 
Vliv těžby štěrkopísku v ložisku Dolany CHLÚ je dlouhodobě vztahován k velmi výrazným 
změnám ve vývoji hladin vodního zdroje Oplatil, neboť je situován v jeho hydraulickém 
dosahu. Od jara roku 2005 došlo k významné změně tlakových poměrů v zájmovém území 
zasypáním průplavu mezi východní a západní části Oplatilu. Během 3 měsíců poklesla 
hladina východní části Oplatilu o 0,5 m, v následujícím období do dnešních dnů (tj. po dobu 
téměř 2 let) zaklesávání hladiny východní části Oplatilu pozvolna pokračuje, v současnosti 
dosahuje rozdíl přibližně 0,9 m (218,5 m n. m). 

 
Z grafického zpracování pravidelného měření hladin Oplatilu (viz přílohy č. 16 a č. 17 
v rámci Přílohy č. 3) byla zaregistrována velmi neobvyklá a ojedinělá absence jarních 
zvýšených vodních stavů východní části písníku Oplatil. V důsledku dotace písníků 
podzemními vodami se maxima vysokých vodních stavů v písnících obvykle dostavují 
s časovým zpožděním 1 až 2 měsíců, hladiny v nich kulminují na konci jara a na začátku léta. 
Uvedená anomálie svědčí o zcela neobvyklých podmínkách dotace východní části písníku 
Oplatil ve srovnání s ostatními písníky. Při posuzování možných příčin neobvyklého vývoje 
hladiny lze předem vyloučit vliv vodárenského odběru z východní části Oplatilu, který byl 
během roku 2006 celkem rovnoměrný (viz přílohu č. 12). Vzhledem k obvyklému nárůstu 
hladiny v Oplatilu a ostatních písnících a ploše Oplatilu – východní části (0,56 km2) by ke 
„zrušení“ jarního nástupu hladiny muselo být v dubnu a květnu 2006 čerpáno množství 
přibližně o 20 l/s vyšší. 

 
Rovněž lze vyloučit vliv vtoku Rajské strouhy do západní oddělené části Oplatilu, neboť do 
písníku Gigant a Dolany žádný povrchový tok nevtéká, a přesto mají písník Oplatil-západ, 
Gigant a Dolany téměř shodný průběh hladin během roku. Z uvedeného stejného důvodu lze 
vyloučit i významnější vliv Opatovického kanálu. 

 
Příčina absence jarních a letních maxim je zřejmě způsobena součinností následujících 
faktorů: 
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1) Písníky mají na podzemní vody drenážní vliv. Vtok podzemních vod do písníku je silnější než 
odtok v důsledku kolmatace, písník tak působí pro průtok podzemních vod jako méně propustná 
bariéra. 

2) Východní části Oplatilu se vyznačuje silnou kolmatací severní stěny (a celé severní části písníku) 
v důsledku vypouštění technologických vod z třídírny štěrkopísku a sedimentace nejjemnějších 
frakcí v období několika desetiletí. Dotace ze severu je proto značně omezená. 

3) Dotace Oplatilu (západní a východní části) probíhá především ze severní, severozápadní a 
severovýchodní strany. Prostorově a směrově jsou všechny písníky (Oplatil-západ, Čeperka, 
Gigant, Týnišť, Dolany) vzhledem k přítoku „jarní dotační vlny“ předřazeny před exploatovaným 
vodárenským písníkem Oplatil-východ a plní se proto jarní dotační vlnou přednostně, k písníku 
Oplatil-východ jarní dotační vlna již nepronikne. 

 
Vlivy na ložiska peloidů Rozkoš I a Rozkoš II 
Do vodního režimu území ložiska peloidů se v minulosti mohly promítnout dva dominantní 
vlivy. První vliv bylo snížení hladiny vody v písníku Staré Ždánice (DMP) v důsledku snížení 
hladiny v písníku Oplatil vlivem postupně narůstajícího vodárenského odběru z písníku 
Oplatil v sedmdesátých letech minulého století, neboť oba písníky jsou odděleny úzkou šíjí (5 
m – 10 m) ložiska a rozdíl hladin se pohybuje v jednotkách centimetrů. Deprese způsobená 
těžbou vody se tak rozšířila k jihu. 

 
Druhý vliv je způsoben prostorovou dispozicí obou písníků vzhledem ke generelnímu směru 
proudu podzemních vod od severu k jihu. V tomto směru dosahuje součtová délka písníků 
téměř  2,5 km. V severní části písníků (severní okraj Oplatilu) tak došlo ve srovnání s 
původními, těžbou nenarušenými tlakovým poměry kvartérní zvodně k poklesu hladiny, v 
jižní části (jižní okraj písníku Staré Ždánice) k nástupu hladiny. V období vysokých vodních 
stavů sahá hladina písníku Staré Ždánice na svém jihovýchodním okraji až k povrchu terénu. 

 
Vzájemné vyrušení obou uvedených vlivů v jižním okolí písníku Oplatil, resp. St. Ždánice 
způsobil, že stavy hladiny kvartérního kolektoru jižního okolí písníku Staré Ždánice v období 
nižších vodních stavů podzimu 1992 jsou ve srovnání s vodními stavy v období nižších 
vodních stavů podzimu 1963 o cca 0,5 m vyšší.  Dle grafického zpracování vývoje hladin 
nového monitorovacího vrtu V-17 (viz přílohy č. 17 a č. 9) se kolmatační účinek odtokové 
stěny písníky dosud neprojevuje. Ukončení těžby v jižní části písníku DMP (Staré Ždánice) 
proběhlo nedávno. 
 
Shrnutí: 
 
Těžba štěrkopísku ložiska Dolany CHLÚ ovlivní lokální hydrogeologické poměry území. 
Představuje přímý zásah do podzemních vod. Dojde ke změně tlakových poměrů kvartérní 
zvodně v rozsahu vlastního písníku a do vzdálenosti desítek metrů od okrajů písníku. Do 
větších vzdáleností se tlakové změny (tj. změny úrovní hladin podzemních vod) promítnou 
nepatrně, v řádu jednotek centimetrů. Ovlivnění hladiny podzemní vody obce Dolany bude 
dle matematického modelu velmi malé v řádu prvních jednotek centimetrů, významově 
zanedbatelné.  
 
Vliv těžby na hydrogeologické poměry obce Dolany je dlouhodobě sledován monitorovacím 
vrtem V-3a. Vliv na podzemní vody dotující vodní zdroj Oplatil ze směru od ložiska Dolany 
CHLÚ je sledován nově vybudovanými monitorovacími vrty V-15 a V-16.  
 
Vlivem těžby dojde v okolí písníku k mírnému urychlení proudu podzemní vody jednak 
radiálním všesměrným přítokem do vznikající těžební jámy, jednak mírně urychleným 
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přítokem od severu a severozápadu a mírně urychleným odtokem z písníku jižním směrem 
k ložisku peloidů Rozkoš a východním směrem k písníku DMP (Staré Ždánice). Uvedené 
tlakové změny a urychlení proudu podzemní vody se týká blízkého okolí písníku do 
vzdáleností desítek metrů, z hlediska hydrogeologických poměrů jde o lokální vliv, 
významem malý, neboť v dosahu možného ovlivnění se nenacházejí vodní zdroje 
individuálního ani hromadného zásobování obyvatel. 
 
Vlastní písník je prostorem, ve kterém proudí podzemní voda několikanásobně pomaleji než 
v okolní štěrkopískové vrstvě kvartérního  kolektoru. Tento pohyb je s postupem času ještě 
zpomalován kolmatací stěn písníků, především výtokové stěny písníku. V celkovém efektu 
způsobuje písník zdržení podzemní vody v krajině v řádu několika let. Zdržení neznamená 
hromadění vody v krajině, jde pouze o fázový posuv ve srovnání s neovlivněným okolím. 
 
Těžba štěrkopísku v písníku na výhradním ložisku Dolany představuje dočasné (tj. po dobu 
těžby) snížení podzemního odtoku o cca 3 l/s a 5 l/s v důsledku nahrazování objemu 
vytěženého štěrkopísku podzemní vodou, a trvalé ochuzení využitelných zásob podzemních 
vod v důsledku výparu z vodní hladiny přibližně o 3 l/s. Uvedené vlivy byly v devadesátých 
letech minulého století započítány do těžebních limitů stanovených z hlediska priority 
vodohospodářských zájmů v dané oblasti. 
 
Vliv těžby štěrkopísku na výhradním  ložisku Dolany je vztahován k velmi výrazným 
změnám ve vývoji hladin vodního zdroje Oplatil, neboť je situován v jeho hydraulickém 
dosahu. Vlivem zasypání průplavu mezi východní a západní částí Oplatilu došlo k zaklesnutí 
hladiny východní části Oplatilu cca o 1 m v důsledku vodárenského odběru vody z této části 
písníku. Se zaklesnutím se zároveň projevila absence zvýšených vodních stavů konce jara a 
začátku léta. Zaregistrovaný jev patrně souvisí s drenážním účinkem všech písníků, které ho 
obklopují (především písníku Oplatil-západ) a s kolmatací východní části Oplatilu, neboť je 
tato část písníku nejstarší. Největší kolmatace především severní stěny ve směru hlavní dotace 
je způsobena sedimentací nejjemnějších frakcí vypouštěných technologických vod původní 
třídírny, provozované více desetiletí. 

 
Zaklesnutí východní části Oplatilu způsobilo pokles hladiny v jeho širokém jihovýchodním 
okolí, je zaregistrováno vrtem V-11. Pokles činí cca 0,2 m a 0,3 m ve vzdálenosti cca 700 m 
od břehu Oplatilu. Dle dosavadního vývoje lze předpokládat další zaklesávání hladiny 
vodárenské části písníku, což pravděpodobně vyvolá potřebu dodatečné realizace 
regulovatelného propojení východní a západní části Oplatilu, jak bylo dle hydrogeologického 
návrhu požadováno. V současném stavu je hydraulická souvislost vodního zdroje Oplatil a 
výhradního ložiska Dolany poměrně velmi malá (viz přílohu č. 8 v rámci přílohy č. 3), 
v případě zřízení regulovatelného propojení významně posílí. 
 
Z důvodu včasné detekce případného ropného znečištění a z důvodu sledování tlakových a 
hydrochemických změn v písníku a v jeho okolí je nutné provádět pravidelné vzorkování 
monitorovacích vrtů ve stanovených přibližně ročních intervalech včetně pravidelného měření 
hladin podzemních vod v intervalu 1 měsíce. Nebezpečí ropného znečištění podzemních vod 
se významně zmenšilo převedením těžebního bagru na elektrický pohon. 
 
Na základě výše provedeného synergického a komplexního vyhodnocení vlivů navrhovaného 
využití suroviny na výhradním ložisku Dolany v nově navrhovaném DP Dolany 
zpracovatelský tým předkládané Dokumentace pokládá za potřebné uplatnit následující 
podmínky a doporučení: 
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• Pro sledování vlivu těžby štěrkopísků  na výhradním ložisku Dolany  na podzemní vody doplnit 
systém monitorovacích vrtů zájmové vodohospodářské a lázeňské oblasti o monitorovací vrt V-18, 
který by měl být situován na jižním okraji navrhovaného DP Dolany (výhradního ložiska Dolany), tj. 
na odtoku podzemních vod z prostoru ložiska ve směru k ložisku přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Lázně Bohdaneč ve smyslu výstupů hydrogeologické studie – přílohy č. 6.  Z vrtu V-
18 (současně s vrty V-3, V-15, později V-16) budou odebírány v ročním intervalu kontrolní vzorky 
podzemních vod.  

• Nadále monitorovat nové monitorovací vrty V16 a V17 s tím, že bude vedle tlakových změn kvartérní 
zvodně směrem k vodnímu zdroji Oplatil a písníku Staré Ždánice sloužit k sledování vlivu těžby na 
jakost podzemních vod v rozsahu dosavadních  laboratorních analýz vrtů V15 a V3. 

• Nadále monitorovat vrt V-15 s tím, že  bude vedle sledování tlakových změn kvartérní zvodně sloužit 
k sledování vlivu těžby na jakost podzemních vod v rozsahu laboratorních analýz doposud 
sledovaných vod vrtu V-3. Vrt V-3  nadále sledovat ve stejném rozsahu z důvodu jeho polohy ve 
vztahu k monitorování  nejen vlivu těžby, ale zároveň i vlivu technologie a přepravy štěrkopísku 
z prostoru ložiska. 

• Nadále uplatňovat i pro pokračování těžby do prostoru výhradního ložiska monitorování tlakových 
změn podzemní vody rozšiřujícího písníku prostřednictvím vodočetu, instalovaného v listopadu 2005. 

• Rozsah a četnost monitoringu úrovně  a kvality podzemních vod projednat s vodohospodářským 
orgánem na základě projektu monitoringu písníku Dolany pro fázi pokračování těžby i na výhradním 
ložisku Dolany. 

 
Dále platí všechna doporučení k ochraně kvality vod, včetně vypracování (aktualizace) 
provozního a havarijního řádu pro těžbu na výhradním ložisku Dolany. 
 
Vlivy na hydrologické poměry 
 
V kontextu výše uvedených aspektů ovlivňování hydrogeologických poměrů nelze očekávat, 
že by se záměr mohl výrazněji promítat do změn hydrologických poměrů v okolních 
vodotečích. Záměr neznamená řešení žádných nových zpevněných ploch provozního zázemí 
písníku nebo výstavbu nových komunikací, aby docházelo ke změnám odtokových poměrů 
v území.  
 
D.I.5. Vlivy na půdu  
 
Vlivy na zemědělskou půdu 
Realizací záměru dojde ke vzniku nové charakteristiky území na výměře nové vodní plochy 
vzniklé v rámci pokračování těžby, která nahradí část celků orné půdy v k.ú. Dolany a Staré 
Ždánice, pokud bude realizován úplný plošný rozsah hornické činnosti v rámci navrhované 
rozlohy DP Dolany. Nová charakteristika vzniká především postupným vytvářením 
zahloubeného písníku, nejprve bez vlivu postupně se rozšiřující vodní hladiny, ale jako 
otevření půdního povrchu skrývkou, následně těžbou. 
 
Záměr z hlediska ovlivnění půd znamená plošně významný zábor ZPF v rozsahu 9,7385 ha 
v k.ú. Dolany, většinově na půdách podprůměrné kvality až půdách nejnižší kvality (zejména 
vysoký podíl skeletovitosti), postupný zábor se ale negativně promítne do organizace ZPF 
(bloků orné půdy), poněvadž postupně bude likvidována část zemědělsky využívaných 
pozemků mezi stávajícím písníkem na nevýhradním ložisku Dolany a lesními porosty SV až 
JV od těchto enkláv polí.  Podle rozsahu DP je nutno očekávat i okrajový zásah do organizace 
půd v k.ú. Staré Ždánice severně od lesního porostu při hranici k.ú. Dolany a k.ú. Staré 
Ždánice v rozsahu 1,92 ha, z hlediska kvality jde o půdy rovněž v IV. třídě ochrany.  Tyto 
pozemky jsou však přístupné pro těžbu pouze za předpokladu likvidace příslušného lesního 
porostu jižně od těchto pozemků, která je problémová jak z důvodů ovlivnění lesů jako VKP a 
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ekosystému, tak i jako pozitivní složky krajinného rázu místa (bližší rozbor viz příslušné 
kapitoly předkládané Dokumentace).   
Navrhovaná kompenzace zalesněním  podle plochy Z4 dle Změny č. 2 ÚPSÚ Dolany (viz 
dále vlivy na PUPFL) v rozsahu cca 4 ha bude představovat zábor nejméně kvalitních půd 
v V. třídě ochrany na BPEJ 3.72.01 a je navržena tak, aby co nejméně narušila organizaci 
ZPD (těsná návaznost na stávající lesík nad levým břehem Čertůvky) 
Produkční potenciál půd bude na dotčeném území postupně eliminován v závislosti na 
postupech těžby (jeho eliminace je dána prakticky již skrývkou),  bude se pohybovat v pásech 
o ploše cca 1 až  2 ha. 
Jde o trvalý negativní vliv, s ohledem na postupnost fyzických záborů půdy a dotčení půd s 
nízkou kvalitou s nižší mírou významnosti. V rámci zmírnění vlivu je doporučeno uplatnit 
následující opatření: 
• Z návrhu těžby na výhradním ložisku Dolany s ohledem na skutečnost, že v současné době není tato 

plocha v ÚSPÚ Staré Ždánice uvažována pro využití k těžbě štěrkopísků - vyloučit zemědělskou půdu 
v k.ú. Staré Ždánice, a to i s ohledem na požadavky zachování hodnotnějších částí lesů v SV části 
zájmového území DP Dolany.  

• Vypracovat podrobný elaborát  záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci katastrálního 
území Dolany s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného fyzického záboru zemědělské půdy 
po jednotlivých etapách přípravy těžby (skrývek). 

• Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních etapách ročního 
předstihu skrývek před těžbou do 2 ha 

• Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po projednání s příslušnými 
orgány ochrany ZPF. 

 
Vlivy na lesní pozemky 
 
Záměr představuje v rámci vymezené rozlohy navrhovaného DP Dolany (cca 24,88 ha) 
nároky na trvalý zábor PUPFL v rozsahu cca 13,11 ha. Deklarovaný  zábor lesních pozemků 
je předpokládán až v závěrečném období posuzované těžby v navrhovaném DP. 
 
S ohledem na charakter  dotčených lesních porostů (bližší popis lesů v rámci kapitoly C.1 a 
C.2, podklady z platných LHP /LHO/ viz příloha č. 2) je nutno předpokládat vyšší míru 
velikosti a významnosti vlivu, poněvadž v případě těžební realizace celé potenciální plochy 
navrhovaného DP na lesních pozemcích dojde k likvidaci výrazné většiny porostu mezi silnicí 
Hrádek-Dolany, pravým břehem Opatovického kanálu (s výjimkou požadovaného 50 m 
ochranného pilíře, což je územním návrhem DP Dolany respektováno) a stávajícím písníkem 
na nevýhradním ložisku Dolany. I s ohledem na postupnost záboru je nutno očekávat 
nepříznivý a významný dopad i na organizaci lesních pozemků a dopad ve formě vyšší 
obtížnosti naplňování jak hospodářských, tak především  mimoprodukčních funkcí dotčených 
lesních porostů (jde přitom o lesní porosty lesů zvláštního určení v OP zdrojů přírodních 
léčivých a stolních minerálních vod ve smyslu vymezení podle § 8 odst. 1 písm. b/ zák. č. 
287/1995 Sb., o lesích, v platném znění10. 
Pokud by došlo k celoplošnému využití navrhované výměry DP Dolany, tak zejména budou 
likvidovány porostní skupiny LHO Pardubice:  3B1 v obou enklávách, 3B2, 3B2a, porostní 
skupina 3B6, porostní skupiny 3B8 a 3B8a a větší část obou enkláv porostní skupiny 3B10 
(3B10b) s výjimkou 50 m pásu podél pravého břehu Opatovického kanálu. Návrhem na 
celoplošné využití výměry DP Dolany jsou likvidovány všechny porostní skupiny LČR – LS 
Choceň: 119C 3, 119C3a a 119C5. Uvedený rozsah postupné likvidace lesních porostů 
                                                 
10 Provedené plošné  těžební zásahy ve starších doubravách v JV části lesního porostu (JV část porostní skupiny 

3B10b JV od porostní skupiny 3B1) v ochranném pásmu Opatovického kanálu dle názoru zpracovatele 
předkládané Dokumentace ne zcela respektují požadavky na šetrné a jemné způsoby hospodaření v takto 
vymezených lesích zvláštního určení. 
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představuje (bez ohledu na kvalitativní stav) nepříznivý a významný zásah do PUPFL, který 
je nutno kompenzovat. V kontextu snížení míry vlivu je nutno doporučit zachování porostů ve 
skupinách 3B6 a východní enklávy porostu 3B10 dle LHO Pardubice a všech uvedených 
porostních skupin LČR LS Choceň s tím, že hranicí těžitelných zásob by měl tvořit stávající 
průsek oddělující západní enklávu porostní skupiny 3B10 (3B10b) od východní enklávy a pak 
50 m ochranný pilíř podél Opatovického kanálu, který tak z porostní skupiny 3B10 (3B10b) 
vydělí významný pás podél Opatovického kanálu s výraznou převahou starších doubrav, 
zejména pak je nutno již zachovat JV část mezi provedeným odlesněním a Opatovickým 
kanálem, a to  mj. i z důvodu vazby na Opatovický kanál a funkci lesů zvláštního určení.  
Jako kompenzace za zábory lesních pozemků (a porostů) je navrhována nová výsadba severně 
od lesíka  (SZ od stávajícího písníku nad levým  břehem Čertůvky) ve smyslu plochy Z4, 
vymezené pro zalesnění Změnou. 2 ÚPSÚ Dolany nad levým břehem Čertůvky (Vojtěch, 
2002)   
• Z předpokládaného záboru lesa (a tím i plochy pro těžbu ve vymezeném DP) vyloučit plochy 

porostních skupin LČR LS Choceň 119C3, 119C3a a 119C5 a porostní skupiny LHO Pardubice 3B6 a 
3B10 včetně enklávy 101 na SV  zájmového území, dále ponechat minimálně 50m pás porostní 
skupiny 3B10 (3B10b) podél pravého břehu Opatovického kanálu (s doporučením zachovat hranici 
s porostnímu skupinami 3B1 a 3B2a) z důvodu snížení vlivů na lesní pozemky a porosty s cílem 
uchovat hodnotnější nebo druhově bohatší části dotčených lesních porostů; zásoby pod ponechanými 
částmi lesních porostů převést ze zásob těžitelných mezi zásoby trvale vázané. 

• V kontextu navrhovaného odlesnění řešit již v předstihu náhradní zalesnění nad levým břehem 
Čertůvky severně od stávajícího lesíka v rozsahu plochy Z4, určené Změnou č. 2 ÚPSÚ Dolany 
k zalesnění s tím, že bude preferována druhová skladba odpovídající doubravám. 

• Rozsah odlesnění a navazujících skrývek řešit vždy po konkrétních etapách ročního předstihu 
skrývek před těžbou max. do 2 ha s tím, že k zásahu do lesních porostů bude přistoupeno 
v dohodnutém a projednaném rozsahu až v závěrečné fázi exploatace výhradního ložiska Dolany. 

 
Možnosti kontaminace půd 
 
Při třídění suroviny však nelze zcela vyloučit v případě neúdržby pasů dopravníku nebo  
třídícího zařízení, případně technologické  nekázni při manipulaci s vytěženou surovinou 
ohrožení půdy úkapy ropných látek, v tomto kontextu je doporučeno i nadále v souladu 
s výstupy posouzení vlivů změny přepravy a úpravy  suroviny (Macháček a kol., 2003) řešit i 
pro navrhovanou těžbu na výhradním ložisku Dolany údržbu pásů a mazání techniky 
biomazadly a dodržování technologické kázně v prostoru provozního zázemí písníku (mj. 
synergismus ohledně prevence znečištění vod). 
 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Vytěžením ložiska dojde k nenávratné ztrátě kvartérních fluviálních štěrkopísků v ploše 
ložiska. Tato ztráta je vlastním cílem těžby jako ekonomické aktivity, poskytující v dnešní 
době nenahraditelnou stavební surovinu. Ostatní části horninového prostředí zůstanou 
nedotčeny. Výjimkou jsou podzemní vody, které se vytěžením štěrkopísku stávají v podstatě 
povrchovými vodami s volnou hladinou. Jejich ovlivnění je popsáno v příslušné kapitole, 
stejně jako ovlivnění podzemních vod vznikem nové vodní plochy. 
Nejsou očekávány nepříznivé vlivy na ložiska peloidů Rozkoš I a Rozkoš II, pro monitoring 
změn hladiny vod směrem k těmto ložiskům je navrhováno zřízení monitorovacího vrtu V 18 
při jižní části navrhovaného DP Dolany. Bližší rozbor je proveden v kapitole vlivů na 
hydrogeologickou situaci a podzemní vody. 

 
Celkově je možno označit ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů za  
akceptovatelné. 
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D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
 
Těžiště vlivů na floru, faunu a ekosystémy je logicky položeno na důsledky změn v území, 
daných postupem těžby a rekultivace výhledového písníku (tedy záboru stanovišť, biotopů a 
dynamiku vývoje nových stanovišť a biotopů). Z hlediska bioty je významnější zásah do 
lesních porostů, než zásah do biotopu intenzivně využívaných polí. 
 
7.1. Vlivy na faunu 
 
Na základě výstupů zoologického průzkumu lze doložit výskyty řady zvláště chráněných  a 
zájmových druhů živočichů v řešeném území. Na základě provedeného biologického 
průzkumu a vyhodnocení velikosti a rozsahu záměru ve vztahu k dotčeným biotopům lze 
v daném kontextu konstatovat: 
 
Nezařazené 
Netopýr sp. – min. 2 druhy  KO a nebo SO 
Při případných zásazích do porostů s doupnými stromy s většími dutinami (letní kolonie) je zapotřebí provést 
specializovaný chiropterologický průzkum, aby nebyla poškozena stanoviště netopýrů (letní kolonie s mláďaty 
v dřevinách). V řešených porostech přímo dotčených návrhem DP a exploatací prostoru v jeho vymezení,  zatím 
takové stromy, které by znamenaly možnost usídlení letní kolonie,  nebyly dokladovány,  teoretická možnost je 
ve starších dubech u Opatovického kanálu, které se  však nacházejí ve vymezeném 50 m ochranném pilíři tohoto 
vodního díla.  Navíc je doporučeno zachovat SV část lesních porostů a JV prostory se silnějšími stromy (vyšší 
podíl starších stromů, včetně silnějších dubů / mimo ploch se  zásahem lesního hospodáře z jara 2006/). V tomto 
kontextu jsou zajištěny maximální podmínky pro snížení případných  dopadů na tyto druhy. Jinak nejsou 
dotčeny žádné další úkrytové prostory v budovách apod. 
 
Kriticky ohrožené druhy 
 
Nebyly doloženy, vlivy tedy nejsou očekávány. 
 
Silně ohrožené druhy 
 
Krahujec obecný (Accipiter nisus)  
Záměr při zásahu do lesa pouze sníží rozsah potravní niky, poněvadž odlesněním ubude část  populací drobných 
pěvců jako potravní nabídky pro druh.  Hnízdění přímo v dotčeném lesním porostu neprokázáno. 
 
Ledňáček říční (Alcedo atthis)  
Nejsou předpokládány vlivy na populaci, nedochází k zásahům do toků, ve kterých je potravní nabídka a kde by 
mohly být ve stěnách hnízdní nory. Proto není nutno přijímat specifická opatření. Rozšíření vodních ploch 
s potenciální potravní nabídkou  lze považovat obecně spíše za pozitivní, i když druh preferuje spíše lov na 
tocích než v hlubších vodách jezer. 
 
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 
Zaregistrován jen potravní výskyt, s ohledem na ruch v okolí dotčeného lesního porostu není hnízdění 
pravděpodobné.  Částečně může být zásahem do lesního porostu dotčena potravní nabídka (hnízda vos), která se 
nachází i v nedotčených lesních porostech v okolí. 
 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 
Druh by mohl být dotčen pouze při kácení dřevin s hnízdy, podle předběžných ověření nebylo hnízdění doloženo 
přímo z dotčených lesních porostů, doprovodný porost kolem Opatovického kanálu, kde byl druh akusticky 
dokladován, dotčen není. Nejsou tak očekávány negativní vlivy na tento druh. V případě výsadeb by měla být 
upřednostněna přirozená druhová skladba, druh obsazuje uskupení dřevin, vzniklých i samovolným náletem. Jiná 
opatření nejsou potřebná.  
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Ropucha zelená (Bufo viridis) 
V zájmovém území pro rozšíření těžby do prostoru výhradního ložiska druh zatím nebyl zaznamenán, zatím 
sporadický výskyt v předpolí stávajícího písníku na skrytých plochách. Nelze výhledově vyloučit analogii i při 
postupech těžby na skrývaných plochách v předpolí i v tomto prostoru s možnou reprodukcí. Prevencí je 
minimalizace vzniku potenciálně zvodnělých terénních depresí v předpolí těžby a v době reprodukce operativní 
průzkum na možný výskyt druhu v předpolí. Případně lze naopak vytvářet atraktivní mělké vodní plochy v rámci 
postupné rekultivace nebo i v kontextu rozvahy o časových návaznostech postupů těžby v jednotlivých 
prostorech skrývaného  předpolí. Dále je nutno načasovat i vhodné období skrývek mimo reprodukční období. 
Lze tak očekávat spíše mírně nepříznivé vlivy s možností vytváření ploch pro reprodukci jako určité kompenzace 
v rámci rekultivací.  
Rosnička zelená (Hyla arborea)  
Záměr nepředstavuje žádné riziko pro tento druh obojživelníka, doprovodné porosty kolem Opatovického kanálu 
dotčeny nejsou a postupná likvidace jen určité části lesního porostu bude probíhat v období vegetačního klidu. 
Druh bude těžit spíše z vhodně řešených rekultivací, pokud vzniknou i mělčí vodní plochy oddělené od jezera 
(prevence potravního tlaku rybí obsádky z jezera písníku). Specifická opatření nejsou nutná. 
 
Bezobratlí - Hmyz 
Silně ohrožené druhy bezobratlých nebyly doloženy. 
 
Ohrožené druhy 
 
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 
Jsou předpokládány postupné zásahy do části lesních porostů, takže dojde ke snížení vhodné plochy pro výskyt 
druhu  v širším zájmovém území. Je však dotčena okrajová část většího lesního komplexu (pro jedince druhu 
není problém přes větve nad Opatovickým kanálem migrovat i přes tento tok), takže míra nepříznivého vlivu je 
výrazně nižší, než kdyby byly dotčeny odtěžením menší ostrovní porosty např. v zemědělské krajině.  
V obecném kontextu (i pro lesního hospodáře) platí, že při zásazích do lesních porostů, je zapotřebí nekácet 
stromy s hnízdy veverek.  
 
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 
Rozšířením vodních ploch je možné předpokládat navýšení potravní nabídky, není tedy očekáváno zhoršení 
stavu..   
 
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)  
Není předpokládán negativní  vliv na populaci, hnízdění v dotčené části lesního porostu nebylo dokladováno.   
Specifická opatření nejsou navrhována. 
 
Moták pochop (Circus aeruginosus) 
Záměr nepředpokládá negativní ovlivnění druhu, nejsou zasažena žádná hnízdiště (druh hnízdí především 
v rákosinách, které v zájmovém území záměru absentují). Lze očekávat mírné zlepšení stavu díky vzniku další 
vodní plochy.  
 
Rorýs obecný (Apus apus) 
Nejsou předpokládány vlivy na populaci, v hodnoceném území  nedochází k rušení objektů, na kterých by druh 
mohl hnízdit. Není nutno přijímat žádná specifická opatření. 
 
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 
V území spíše potravní výskyt, nejsou zde podmínky pro stálé hnízdění. V rámci rekultivace břehů by bylo 
možno občas dosázet i skupiny keřů a tak prostředí pro druh zatraktivnit.  
 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  
Nejsou předpokládány vlivy na populaci, v hodnoceném území nedochází k rušení objektů, na kterých by druh 
v řešeném území mohl hnízdit, není nutno přijímat specifická opatření. 
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Ropucha obecná (Bufo bufo) O 
Platí určitá analogie pro ropuchu zelenou, i když zatím přímý výsky v loužích v rámci stávajícího předpolí nebyl 
dokladován. Výskyty v lesních porostech nevylučují případnou likvidaci některých jedinců, kteří lesní porost 
využívají při migracích. Druh naopak může těžit z opatření pro rekultivaci, pokud budou navrženy drobné vodní 
plochy oddělené od plochy jezera s rybí obsádkou. Lze tedy  předpokládat vlivy mírně nepříznivé méně 
významné. 
 
Bezobratlí - Hmyz 
 
Zlatohlávek Oxythyrea funesta 
Druh může být negativně ovlivněn v případě, že budou v rámci odlesnění odkáceny i některé starší stromy 
s trouchnivěním, ve kterých nelze vyloučit vývoj tohoto listorohého brouka, těžiště takových stromů lze 
očekávat v nejstarších částech lesních porostů a v doprovodu starých stromů kolem Opatovického kanálu. 
Doporučená opatření ke snížení záboru lesa a ponechání 50 m ochranného pilíře podél pravého břehu 
Opatovického kanálu  přispěje ke snížení pravděpodobnosti negativního ovlivnění populace. V  rámci výsadeb 
dřevin je vhodné místně doplnit i domácí kvetoucí druhy keřů na sušší plochy kolem břehů jezera (zejména 
svídy, šípek). 
 
Batolec duhový  (Apatura iris) 
Druh nebude záměrem ovlivněn, ochranná opatření nejsou nutná, pokud nedojde ke kácení živných dřevin  
(topoly a vrby v zájmovém území jen omezeně, část topolového lesíka v severních porostech, které je navrženo 
ponechat). V rámci výsadeb při rekultivacích je vhodné do porostů přidat i živné dřeviny pro tento druh. 
 
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) 
Druh nebude záměrem ovlivněn, ochranná opatření nejsou nutná. 
 
Čmeláci  Bombus agrorum a Bombus pratorum 
Čmelák skalní  (Bombus lapidarius), Čmelák zemní (Bombus terrestris) 
Druhy  nebudou záměrem významněji ovlivněny s výjimkou zániku jednotlivých možných hnízd (předpoklad 
podél okrajů lesa, místěn u č. skalního i v lesních porostech),  s ohledem na plochu záboru lesa (a navrhovaného 
snížení) nelze očekávat žádné patrnější ovlivnění populací uvedených druhů. Ochranná opatření proto  nejsou 
nutná a c výjimkou organizace skrývek do závěrečné fáze vegetačního období, případně do období vegetačního 
klidu. 
 
Na základě výstupů zoologického průzkumu lze doložit oproti agrocenózám mírně zvýšenou 
zoologickou hodnotu ploch po skrývkách (doložen výskyt florikolního hmyzu, blanokřídlých 
písčitých ploch apod.), jde však jen o dočasné výskyty, poněvadž plochy po skrývkách 
vznikají průběžně v rámci postupů přípravy území před těžbou. Míru nepříznivosti vlivu může 
částečně omezit okolnost, že v rámci postupného rozvoje pískovny budou vznikat (a již místy 
i vznikají) xerofytní stanoviště na skrývkách a na obnažených písčitých substrátech 
s možností nového osídlení z okolí.  Z těchto důvodů je za potřebné pokládat ponechání 
dostatečného odstupu od lesního porostu severovýchodně (doporučeno tento porost zachovat)  
s ponecháním části postagrálních lad podél jeho jižního okraje (částečně se zde již 
přechodový ekoton formuje). 
 
Další vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:  
• hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan, strnad), skrývkami může dojít  k zásahu do 

reprodukčních ploch a k dočasnému  snížení hustoty populací; 
• budou dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu skrývkami;  
• s ohledem na plošně významný zásah do lesních porostů dřevin nelze vyloučit patrný 

dopad především na potenciální hnízdiče z řad pěvců;  
• zásah do lesa sníží teritorium výskytu všech lesních druhů, míra vlivu je však snížena tím, 

že je zasahováno do okraje rozsáhlého lesního komplexu (např. na rozdíl od likvidace 
ostrovního lesa v zemědělské krajině); 
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Vybudování jakýchkoliv vodních ploch  na pozemcích orné půdy (agrocenóz) je ze 
zoologického hlediska jednoznačně přínosné.  Výrazným způsobem dojde k zvýšení diverzity 
druhů na základě zvýšení diverzity stanovišť(kontakt vysychavých lad s vodní plochou a 
mokřady, řada mikrostanovišť a přechodových ekotonů, místně i  přímý kontrast písčitých 
ploch s vodou). V tomto kontextu je vhodné část ploch ponechat bez překrývání zeminami 
z důvodu vzniku vysychavých enkláv na štěrkopíscích. 
Na straně druhé tato interakce je poněkud rozporná v kontextu náhrady lesního biotopu 
biotopem vodním, poněvadž se jen obtížně realizují přechodové ekotony 
 
Poměrně závažný ale může být  problém případného využívání nově vzniklých vodních ploch 
k intenzivnímu chovu ryb. Každá vodní plocha je totiž poměrně rychle nalezena 
obojživelníky, kteří ji začnou využívat k reprodukci. Intenzívní chov ryb však představuje pro 
jejich larvy soustavný predační tlak, který pak může vést postupně k úplnému zničení celé 
této populace. Vysoká rybí obsádka při konzumaci zooplanktonu neselektivně konzumuje 
spolu s bezobratlými složkami zooplanktonu i všechna vývojová stádia obojživelníků. 
Vzhledem k toxinům vylučovaným kůží klesá s vzrůstající velikostí pulců tento tlak, pokud 
má ovšem obsádka dostatek jiné potravy. Na lokalitách s intenzívní rybí obsádkou a nízkou 
úživností však dochází k predaci celou dobu vývoje pulců až po jejich metamorfózu .Tento 
fakt má pak u vysokých, pravidelně přikrmovaných obsádek za následek postupnou predaci 
všech larev ještě před metamorfózou. 
Z výše uvedených důvodů by bylo nanejvýš žádoucí vytvoření několika mokřadních biotopů 
na okrají vznikající  vodní plochy, které by sloužily právě k reprodukci obojživelníků a 
ostatních vodních a mokřadních druhů živočichů. Tůně by měly mít proměnnou hloubku vody 
s rozsáhlejšími mělčími litorálními okraji,  samozřejmostí musí být absence jakékoliv rybí 
obsádky v těchto tůních. Vytvořením těchto mokřadních biotopů lze účinně snížit negativní 
vliv vysoké rybí obsádky ve vzniklém jezeře, kde se výskyt jiných živočišných druhů dá 
předpokládat jen ve velmi omezené míře.  
 
Na základě výše uvedeného rozboru jsou navrhována následující doporučení: 
• Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení možnosti ovlivnění 

reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického 
hmyzu. 

• Veškerá odlesnění řešit výhradně v období vegetačního klidu. 
• V rámci organizace prostoru budoucí těžebny a v rámci projektu rekultivací  zajistit, že v prostoru 

mezi korunou budoucího východního  závěrného svahu a novou linií okraje lesních porostů  bude 
řešen vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím 
zatraktivněno  zájmové území pro obojživelníky. 

• V rámci rekultivace břehů zajistit, že budou místně ponechány části ploch břehů bez překrývání 
zeminami z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy živočichů za účelem 
zvýšení biodiverzity lokality. 

• V rámci výsadeb dřevin místně uplatnit i skupinovou výsadbu domácích druhů kvetoucích keřů a do 
druhové skladby dřevin zajistit i příměs živných dřevin pro batolce duhového. 

• V rámci tvorby závěrných svahů nepřipouštět vznik stěn atraktivních pro břehuli říční. 
 
Nad rámec uvedených doporučení ve vztahu k řešení vlivů dopadů navrhované těžby 
štěrkopísků v řešeném území na faunu platí veškerá doporučení ke snížení plošných  zásahů 
do lesa. 
 
7.2. Vlivy na floru  
Z provedeného taxonomického i syntaxonomického rozboru vegetace plyne, že záměr 
neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo 
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regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se 
plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a  plochy s výskyty 
takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (vazba především na 
okolí Opatovického kanálu a lesní porosty jižně, případně do ploch po skrývkách v předpolí). 
Průzkumem nebyla potvrzena ani žádná významnější floristická hodnota melioračního kanálu 
při hranici s nevýhradním ložiskem, kde by bylo lze výskyty ochranářsky hodnotnějších druhů 
možno očekávat.  
Jak bylo již konstatováno, na agrocenózách jde o území člověkem zcela přeměněné, 
využívané intenzivně zemědělsky, vzhledem k tomuto charakteru zde při průzkumu nebyly 
nalezeny druhy ochranářsky významné, které by omezily možnost těžby štěrkopísku. 
V  dotčených lesních porostech nebyla potvrzena hodnotnější druhová skladba rostlin nad 
rámec většinově běžných lesních druhů, lze dokládat nástup ruderalizace na pasekách po 
provedených odlesněních. 
Lze tak konstatovat, že těžba suroviny  nemůže negativně ovlivnit přirozenou flóru území, 
neboť tato je již dávno zničena zemědělským hospodařením, bez možnosti a příležitosti k 
trvalému výskytu druhů zvláště chráněných rostlin podle přílohy č.II Vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., ve znaní vyhl. č. 175/2006 Sb. 
Záměr znamená postupné skrývky na agrocenózách, později postupné odlesňování v rámci 
dojednané plochy zásahu do lesa  a postupnou rekultivaci okolí. Na části plochy  vznikne 
postupně jezero s možností vytvoření mělkých litorálů, takže biodiverzita území i z hlediska 
rostlinných druhů se zvýší.  
Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat za mírně nepříznivé, málo 
významné.  
Vlivy na mimolesní porosty dřevin lze pokládat za nevýznamné. 
 
7.3. Vlivy na ekosystémy 
 
a) vlivy na prvky ÚSES 
S ohledem na polohu skladebných i podpůrných prvků ÚSES a charakter posuzovaného 
záměru lze konstatovat, že vymezené prvky ÚSES nebudou negativně ovlivněny z hlediska 
snížení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Osa biokoridoru podél Opatovického kanálu ve 
spojení s návrhem na ponechání 50 m ochranného pilíře neznamená ovlivnění ekologicko-
stabilizační funkce tohoto skladebného prvku. Přesah lokálního biocentra do JV části 
vymezeného DP je ošetřen jednak ponecháním pilíře podél pravého břehu Opatovického 
kanálu a návrhem dílčí úpravy záboru lesa v JV cípu vymezení DP.  Poloha biocentra kolem 
křižovatky silnic Dolany-Hrádek se silnicí II/333 a biocentra lokalizovaná jižně od silnice 
Hrádek – Dolany nejsou tak funkčně ani územně dotčena (viz mapa segmentů ÚSES v rámci 
přílohy č. 2). 
 
b)  vlivy na významné krajinné prvky 
Významné krajinné prvky „ze zákona“ s ohledem na charakter posuzovaného záměru budou 
ovlivněny v prostoru, kde je navrhovaný DP řešen na úkor lesních porostů. Jde o zásah 
v navrhované výměře cca 13,11 ha  do porostů mezi pravým břehem Opatovického kanálu a 
stávající pískovnou Dolany severně od silnice Hrádek – Dolany s tím, že je prioritně 
v souladu s projednanou Změnou č. 2 ÚPSÚ Dolany požadováno zachování 50 m ochranného 
pilíře podél pravého břehu Opatovického kanálu. 
Převážně jde o dotčení doubrav s různými příměsmi s tím, že porosty  v západní části jsou 
výrazněji proředěné, méně kompaktní, s tendencí k podrůstání nálety křovin a zabuřenění 
(maliník, ostružiník, jíva, třtina aj.),  typologicky i stanovištně nevhodné jsou enklávy starších 
smrků v porostní skupině 3B10 (3B10b). Zejména v porostní skupině 3B10 (3B10b) je řada 
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enkláv s hodnotnými staršími doubravami a příměsí lípy, jasanu, lokálně i javorů a borovice, 
které složením i strukturou odpovídají charakteristickým doubravám na rozhraní tvrdých luhů 
L2.3 (jen listnatá část) a acidofilních doubrav  L 7.2, lokálně L.7.4 (smíšené části), jejichž 
případné odstranění je nutno pokládat za významné dotčení VKP lesů.  
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že s ohledem na druhovou skladbu dotčených 
lesních porostů nebude docházek k výraznému ohrožení statické stability porostů s výjimkou 
možného obnažení smrkových částí některých porostů (smrk je nutno pokládat v příslušném 
vegetačním stupni jako neodpovídající a nežádoucí dřevinu, a to i ve vazbě na charakter půd). 
V dané souvislosti je vhodné naopak i v ponechaných částech lesního porostu postupně smrk 
odstranit a nahradit dřevinami skladby luhu nebo doubrav. V kontextu potenciálních změn 
hydrického režimu, dané ovlivněním  podzemních vod (viz příslušná kapitola) nelze 
z hlediska druhové skladby lesních porostů při hranicích DP (výhledově při hranicích 
těžitelných a vázaných zásob) předpokládat výrazné dopady do tohoto složení a změny 
v uvedených porostech. 
V kontextu dotčení organizace lesa je nevhodné odstranění SZ výběžku lesních porostů 
(porostní skupiny 119C3, 119C3a, 119C5 a skupin 3B10-východní enkláva a 3B6)  
s přítomností hodnotnějších enkláv s lípou (na druhé straně je přítomna enkláva měkkého luhu 
s převahou nepůvodních topolů se silným proředěním a část nekvalitní borové tyčoviny 
s příměsmi, na druhé straně lze doložit při okrajích i refugium mladých jilmů) 
Na základě výše uvedených souvislostí dospěl zpracovatel Dokumentace k názoru, že je nutno 
uplatnit všechna doporučení, vyplývající z požadavků na snížení záboru lesních pozemků, 
poněvadž synergicky je tak možno snížit i míru vlivu na les jako VKP „ze zákona“ a 
navrhované změny v prostorových nárocích na dotčení lesních porostů preferují zachování 
především hodnotnějších částí lesního biotopu v zájmovém území, s důrazem na enklávy 
hodnotnějších doubrav a dostatečný pás podél Opatovického kanálu.  
 
VKP „ze zákona“ vodních toků, údolních niv, rašelinišť, rybníků a jezer nebudou ovlivněny. 
Zpracovatelům Dokumentace není známa skutečnost, že by v prostoru navrhovaného DP a  
exploatace výhradního ložiska byly ovlivněny nějaké registrované VKP. 
 
c) vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti  
Polohou, přímými ani nepřímými výstupy záměru nemohou být významně negativně 
ovlivněny žádné evropsky významné lokality  nebo ptačí oblasti, evidované na území 
Pardubického kraje, poněvadž není zasahováno do Opatovického kanálu nebo Černské 
strouhy jako zdrojnic pro napájení Bohdanečského rybníka , ani do těchto vodotečí nejsou 
vypouštěny žádné odpadní vody.  
Absenci významného vlivu na lokality soustavy Natura konstatuje i stanovisko KÚ 
Pardubického kraje čj. 52530/2006/OŽPZ/Le ze dne 14.12.2006, vydané ve smyslu § 45i odst. 
1 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko je doloženo v rámci přílohy 
č. 1 předkládané Dokumentace. 
 
d) další aspekty 
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po skrývkách a přesunech 
zemních hmot, pokud plochy zasažené těmito aktivitami nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž výrazně vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých 
plevelů, což lze doložit částečně i pro území kolem stávajících skrývek.  Uvedené riziko lze 
minimalizovat následující podmínkou: 
• Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené skrývkovými 

pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů. 
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D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
 
Pro posouzení vlivu navrhované těžby štěrkopísků na krajinný ráz a estetické parametry 
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu 
území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů: 
 
1. Vznik nové charakteristiky území  
 
Realizací záměru v zásadě dojde ke vzniku nové charakteristiky území pouze na výměře nové 
vodní plochy (cca 17,73 ha, tj. uvažovaná první etapa na ZPF a části lesních pozemků p.č. 
620/1 v k.ú. Dolany v J a JV části navrhovaného DP v méně kvalitních lesních porostech; 
jinak při exploataci celého navrženého DP /tj. 24,8806 ha/ by skutečná rozloha vzniklé vodní 
plochy v DP po rekultivaci břehů mohla být přibližně cca 22 ha), která nahradí část vizuálně 
vnímatelných celků orné půdy a dotčené části lesa. Nová charakteristika vznikne především 
tím, že těžba postupně plynule přejde z exploatace nevýhradního ložiska do těžby zásob na 
polích výhradního ložiska Dolany, tedy . postupným pokračováním těžby ze stávajícího 
písníku východním až severovýchodním směrem po otevření půdního povrchu skrývkou, 
následně těžbou. V daném kontextu jde tak spíše o rozšíření stávajících charakteristik území 
do dalších prostorů (vodní plocha písníku na úkor ploch polí a ploch lesa). Rozšíření stávající 
charakteristiky území do dalšího prostoru  je nutno pokládat za trvalý vliv, jehož významnost 
s postupem začlenění písníku do krajiny (v závislosti na postupech těžby) bude klesat (vznik 
linií a pásů porostů dřevin, částečně až úplně přebírající funkce interakčních prvků v území). 
 
Z předložených podkladů vyplývá, že záměr nebude vyžadovat výstavbu nového (případně 
posunutého) provozního zázemí s určitým zpevněním ploch, poněvadž toto zázemí je již 
vybudováno a bude funkční i pro pokračování těžby do dalších prostorů, včetně výhradního 
ložiska Dolany. Dojde pouze ke změně polohy pásů dopravníků, což ve vztahu k nové 
charakteristice území je záležitost nepodstatná. 
 
2.  Změna poměru krajinných složek 
 
V této souvislosti se z hlediska změny krajinných složek jde o náhradu ve dvojím smyslu: 
a) Náhrada negativní krajinné složky orné půdy pozitivní složkou vodních ploch a porostů 

dřevin, i přes to, že složka vodních ploch ve vlastním zájmovém území záměru  absentuje 
(v širším území se nacházejí jezera  písníků východně od zájmového území za 
Opatovickým kanálem a silnicí II/333). Rozhodujícím aspektem z hlediska narušení 
poměru stávajících krajinných složek bude konečné řešení a tvar písníku jako plochy 
s nerovnými okraji ve vztahu k prostorovému a funkčnímu pojetí postupné rekultivace 
vnějších výsadeb, jako určitou kompenzaci za nevýznamné dotčení pozitivní krajinné 
složky porostů dřevin mimo les (solitérní topol, nálety u kanálu). Vlastní rozšíření  písníku 
jako pokračování těžby  je tak plošným a antropogenním prvkem, který mění poměr 
krajinných složek od negativních k pozitivním na orné půdě.  

b) Náhrada pozitivní složky lesa pozitivní složkou vodních ploch a porostů dřevin. V daném 
kontextu jde o významnou změnu i v rámci znaků přírodní  charakteristiky krajinného 
rázu místa a míra nepříznivosti a významnosti vlivu závisí na poměru nahrazované a 
zachovávané složky lesa. Pokud by došlo k likvidaci všech lesních porostů až po hranici 
navrhovaného DP (cca 13,11 ha), je nutno s ohledem na charakter porostu  tuto změnu 
pokládat za významnou, poněvadž znamená likvidaci výrazné většiny lesních porostů 
v prostoru mezi pravým břehem Opatovického kanálu a stávajícím jezerem pískovny 
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Dolany severně od silnice Hrádek – Dolany. Tato změna se nejvýrazněji projeví v SV 
části  navrhovaného DP, kdy je potenciálně nahrazována pozitivní složka lesa odstraněním 
do polí vybíhající SZ části uvedeného lesního porostu, která nemá oporu v kulise porostu 
podél Opatovického kanálu, takže nová vodní plocha přejde na úkor lesa opět do prostorů 
orné půdy v k,.ú. Staré Ždánice. I v tomto kontextu je vhodné snížit rozsah náhrady 
pozitivní složky lesa plochou těžebního jezera ve smyslu doporučení, prezentovaných 
v kapitole vlivů na PUPFL v rámci kapitoly vlivů na půdu. 

V kontextu ovlivnění krajinného rázu místa jde o patrnou až významnou změnu, s postupně 
klesající mírou významnosti v závislosti na postupující rekultivaci břehů vznikajícího písníku, 
změna lesních porostů na vodní plochy je změnou trvalou. 
 
3. Ovlivnění vizuálních vjemů  
 
Realizace znamená především tento aspekt ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz. 
Nejvýznamnějším projevem v uvedené souvislosti je  rozšíření stávající  vodní plochy na 
obou částech nevýhradního ložiska (výhledově ve výměře cca 18 ha, tj. čisté vodní plochy po 
rekultivaci) o dalších cca 22 ha plochy jezera na výhradním ložisku, v případě exploatace celé 
výměry navrhovaného DP (ta činí cca 24,88 ha). Dojde tak ke spojení vodní plochy, která 
bude řádově odpovídat jižnímu jezeru Oplatilu, tedy písníku Staré Ždánice, a to s oddělením 
jen prostřednictvím úzkého pásu podél Opatovického kanálu (pravobřežně jen 50 m pilíř, 
levobřežně ponechání stávajícího stavu pozemků a porostů). Tato změna je významná a lze 
tudíž míru významnosti vlivu snížit doporučením na to, aby výhledově byla do cílového stavu 
dotčeného území uplatněna dvě oddělená  jezera po těžbě, s přihlédnutím k technickým a 
geologickým podmínkám území. Vhodné je v rámci nového plánu rekultivace konkrétní 
způsob prověřit s tím, že  finální podoba vyplyne z vyhodnocení závěrečné fáze těžební 
činnosti v řešeném území.  
 
Do otevřeného území je navrhováno pokračování stávající těžby s tím, že zejména v etapách 
skrývek půjde o určitou dynamizaci krajinného rázu vznikem mezideponií, ty však budou 
řešeny v návaznosti na rekultivaci písníku. Nové prvky dynamizace reliéfu (s výjimkou 
tvorby dočasných mezideponií při skrývkách) v rámci pokračování těžby vznikat nebudou, 
poněvadž prodloužení dopravníkové sekce zajistí dopravu těžené suroviny do stávajícího 
provozního zázemí písníku Dolany, které nebude rozšiřováno. Určujícími pohledovými osami 
jsou pohledy ze silnice III/3239, od hřiště a od místní komunikace v polích podél Čertůvky, 
v těchto pohledech dojde k vizuální změně celků orné půdy na postupně narušený vjem 
postupující těžebny, na pozadí kulisy lesních porostů na severu, východě a jihu, přičemž 
v těchto směrech nedochází k překrytí určující kulisy lesních porostů. Východní pohledy se 
vzhledem ke a konfiguraci terénu a poloze přístupových cest prakticky neprojeví.  
 
Novým kvalitativním aspektem je předpokládaný zásah do lesních porostů, který prohloubí a 
věcně zdůrazní výše prezentované obecné shrnutí možností ovlivnění vizuálních vjemů. 
Dotčený krajinný prostor na úrovni krajinného rázu místa je právě determinován kulisami 
lesních porostů ve východní části navrhovaného DP. Postupem zásahu do lesa  se totiž bude 
postupně měnit i charakter této kulisy lesa, zejména po odstranění lesního pláště se projeví 
struktura porostu, v současné době celistvě překrývaná zvětvením okrajových stromů v měkké 
linii lesního okraje (lokální vliv této změny je patrný již na okraji jižní části lesního porostu, 
kde došlo k úmyslné těžbě a vznikla holina). S postupem dalšího záboru lesa se bude měnit i 
vjem kulisy ve smyslu jejího ztenčování, přičemž v SV části navrhovaného DP dojde 
k úplnému odstranění této kulisy a k otevření průhledu do polí v k.ú. Staré Ždánice a 
k doprovodnému porostu Opatovického kanálu v k.ú. Staré Ždánice, pokud bude uplatněn 
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nárok na zásah do lesních porostů v celé navrhované výměře posuzovaného DP. V daném 
kontextu tuto změnu krajinného rázu místa na úrovni likvidace podstatné části přírodní 
charakteristiky krajinného rázu místa je nutno pokládat za nepříznivou až velmi nepříznivou a 
významnou, takže z pohledu zpracovatele Dokumentace je logické navrhnout zachování této 
části lesních porostů. 
 
Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není  nutno předpokládat, dálkové 
pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na plochý reliéf území a na polohu záměru mezi  
lesními celky kolem Opatovického kanálu a u Dolan, tato skrytost platí i pro dálkové pohledy 
z Kunětické hory (překryv lesními porosty mezi silnicí II/333 a Opatovickým kanálem).  
 
Míra významnosti vlivů s výjimkou odstranění lesního porostu   bude postupně klesat. 
S postupem rekultivace lze předpokládat určitý pokles významnosti tohoto vlivu; v daném 
kontextu právě stoupá odůvodněnost požadavků na postupnost skrývek a důslednou  
rekultivaci prostoru, včetně dosadeb dřevin podél hranic písníku.  Ztrátu přírodní složky lesa 
je vhodné kompenzovat náhradním zalesněním minimálně v rozsahu požadavku plochy Z4 
Změny č. 2 ÚPSÚ Dolany (M. Vojtěch, 2002). 
 
Dočasnou vizuálně patrnou změnou již je realizace protihlukového valu podél jihozápadní 
hranice stávajícího písníku směrem k obci Dolany, toto opatření  je naplněním  požadavků 
předchozích hodnocení vlivů pro nevýhradní část ložiska.  Po ukončení těžby může být 
materiál z valu využit pro závěrečné rekultivace území a prostor v nevýhradní části ložiska 
tak bude uvolněn pro rekreační využití dle požadavků obce Dolany. Nelze tudíž řešit 
ozelenění valu dřevinami, ale je nutné i ve vazbě na prevenci ruderalizace a prevenci prašných 
emisí řešit zatravnění tohoto valu a tím i jeho začlenění do krajiny (zatím nerealizováno, na 
valu ruderální lada). 
 
4. Shrnutí 
 
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená 
rozšíření stávajícího antropogenního prvku do krajiny (prostorová dominanta vodní plochy 
v rámci krajinného rázu místa, nikoli však dominanta hmotová nebo vertikální, 
s doprovodnými dočasnými efekty některých mezideponií). Nedochází ke vzniku další lokální 
dynamizace krajiny v  území s nízkou mírou  relativní členitostí, poněvadž k tomu již došlo 
realizací a provozem stávajícího provozního zázemí stávajícího písníku Dolany. Těžební 
jezero se závěrnými svahy může být až po konečné rekultivaci  vnímáno jako nový krajinný 
prvek. Míru ovlivnění krajinného rázu místa tlumí stávající lesní  porosty  kolem 
Opatovického kanálu a lesní porost u Dolan, ale do lesního porostu mezi stávající pískovnou a 
Opatovickým kanálem je předpoklad postupného zásahu s tím, že funkce kulisy k písníku 
bude v SV části navrhovaného DP zrušena. 
 
Lze tak konstatovat, že návrh na pokračování těžby štěrkopísků nepotlačuje kulturně 
celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území, s výjimkou do polí 
vybíhajícího lesního porostu v SV části zájmového území DP nelikviduje stávající, pohledově 
určující strukturní prvky krajiny.  
 
Uvedené vlivy s ohledem na pojetí záměru jako pokračování stávající činnosti, 
s vybudovaným provozním zázemím je možno  pokládat za mírně nepříznivé až nepříznivé,  
s nižší mírou významnosti pro zasažení polí, ale s vyšší mírou významnosti pro dotčení lesů. 
Jde o vlivy trvalé,  s klesající mírou významnosti po ukončení rekultivace. Záměr je možno 
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z hlediska ochrany krajinného rázu pokládat za aktivitu, která je v řešeném území podmíněně 
akceptovatelná zachováním části dotčených lesních porostů, poněvadž s výjimkou  
omezeného dotčení lesa neznamená prohloubení negativního poměru krajinných složek a 
vytváří předpoklady k posílení ekologické stability území.  
 
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým Oznámení za potřebné  pro 
snížení popsaných vlivů uplatnit především následující doporučení:  
• Ponechat lesní porosty v SV části zájmového území ve výběžku lesa do polí při hranici k.ú. Dolany a 

k.ú. Staré Ždánice jako nezastupitelnou součást přírodní charakteristiky krajinného rázu místa. 
• Rekultivaci písníku důsledně a operativně řešit jako postupnou v návaznosti na jednotlivé etapy 

postupů těžby suroviny. 
• V rámci plánu rekultivace prověřit podmínky pro vznik dvou výhledových jezer v území dotčeném 

těžbou na výhradním a nevýhradním ložisku Dolany s tím, že v případě potvrzení vhodného 
technického řešení toto realizovat v závěrečné fázi těžební činnosti. 

• Ve vztahu k aktualizaci  plánu rekultivace (řešení nového plánu rekultivace) řešit kromě 
zatravněného protihlukového zemního valu především  dynamizaci  vznikající břehové linie, zejména 
v území mezi stávajícím lesíkem u Dolan a západním břehem písníku a při styku vznikajícího jezera 
s novými okraji lesního porostu (včetně okraje ponechávané části lesa)  podél východní a jižní části 
zájmového území.  

• V rámci plánu  rekultivace aktualizovat způsob řešeného zapojení břehových linií do krajiny 
dosadbami dřevin ve druhové skladbě odpovídající danému stanovišti, s preferencí skupinových 
nespojitých výsadeb, v kombinaci s podporu přirozené sukcese dřevin a podporou makrofyt zejména 
při severozápadní břehové linii; prostor jihozápadního předpolí technicky v závěrečné fázi těžby na 
nevýhradním ložisku připravit pro možnost rekreačního využití ve smyslu požadavků obce Dolany. 

• Východní břehy písníku v poloze dohodnuté hranice záboru lesa řešit až po ukončení a likvidaci 
provozu dopravní sekce na základě aktualizace plánu rekultivace. 

 
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Vlivy na kulturní památky  
 
Záměr pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany neznamená ovlivnění 
zájmů památkové péče (s výjimkou prevence zničení případných archeologických nálezů) za 
předpokladu, že bude zachován dostatečný ochranná pilíř podél pravého břehu Opatovického 
kanálu, který je nemovitou kulturní památkou., dokládající vyspělost pernštejnského 
rybničního stavitelství na přelomu 15. a 16. století.  
Rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje 
jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.  
V daném kontextu jsou navrhována následující doporučení: 
• V případě archeologického nálezu (zejména při skrývkách) kontaktovat pracoviště oprávněné 

k provádění záchranného archeologického průzkumu, projednat a zajistit konkrétní způsob 
dokumentace a záchrany archeologických nálezů.  

• V rámci vlastní přípravy vymezení DP a přípravy POPD zajistit dostatečný ochranný pilíř podél 
pravého břehu Opatovického kanálu v minimální šíři 50 m (poloha východní hranice DP). 

 
Vlivy na hmotný majetek 
V zájmovém území, s výjimkou dotčení lesa a půdy jako majetku, není předpokládána 
likvidace jiných objektů, staveb apod. Vymezeným územím navrhovaného DP ale prochází 
vodovod pro obce Dolany, Křičeň a Rohoznice  ve správě organizace Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s. Z předběžně projednaných 2 variant (1. ponechat ochranný pilíř kolem 
vodovodního potrubí, 2. přeložit vodovodu na náklady navrhovatele) bude s největší 
pravděpodobností realizována varianta 2. V tomto kontextu pokládá zpracovatelský tým 
Dokumentace za potřebné uplatnit následující doporučení: 
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• V rámci dalšího stupně projektové dokumentace detailně ověřit technické, technickobezpečnostní a 
provozní aspekty přeložky vodovodu mimo území navrhovaného DP za podmínky zajištění 
zásobování vodou sídel, závislých na dotčeném vodovodním řadu.  

 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 
Vlivy přeshraniční posuzovaný záměr negeneruje.  
 
Záměrem je pokračování těžby štěrkopísků z prostoru současně využívaného nevýhradního 
ložiska do prostoru navrhovaného DP na výhradní části ložiska ve shodné kapacitě jako 
doposud.  
Z důvodu realizace popisovaných změn či upřesnění technologií žádné další vlivy na funkční 
využití území nenastanou s výjimkou rušení dvou lesních cest při postupném zábor částí lesa 
v jižní části DP, je zachováno stávající dopravní napojení písníku i pro nav trhované využití 
plochy DP pro těžbu štěrkopísků. Záměr nevyžaduje žádnou zvláštní další infrastrukturu nebo 
vyvolané investice, poněvadž provozní zázemí písníku je již vybudováno a bude využito i 
v případě těžby na výhradním ložisku. 
 
S výjimkou postupné náhrady části polních celků a částí lesa plochou písníku (těžebního 
jezera) není předpokládáno další ovlivnění charakteru krajiny, stav ekosystémů  či způsob 
využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu 
ohledně radonového rizika. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech  

 
Rizika vzniku havárií 
 
Obecně je  nutno počítat především s následujícími typy havarijních situací: 
 
• sesutí svahu 
• ropná havárie  

− úniky ropných látek při poruše hydraulických zařízení těžebních strojů, při poruše 
dopravních prostředků (olejové vany, hydraulika), při poruše strojů s olejovou náplní 
v technologické lince, 

− havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.), zejména 
kontext vyústění na silnici Dolany – Hrádek 

• požár strojního zařízení nebo v areálu provozního zázemí 
 
Sesutí svahu 
 
K sesutí svahu může dojít při přiblížení nakladače nebo jiného dopravního prostředku do 
blízkosti pobřežní hrany (dojde ke vzniku vytvoření smykové plochy), případně může hrozit 
sesutí  svahů pískovny (závěrných i těžebního) v případě technologické nekázně a nedodržení 
stanovených parametrů sklonů svahu. 
 
Musí být proto určen ve vazbě na vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění příslušný postup 
ve smyslu, že těžební zařízení může být provozováno jen tehdy, je-li vzdálenost nejbližší části 
stroje od břehu určena technologickým postupem a je nutno stále sledovat při práci na 
těžebním řezu a při těžbě sledovat plošinu břehu a zjišťovat náznaky případného sesuvu. 
Rovněž je nutné dodržet bezpečné odstupové vzdálenosti dopravních prostředků od koruny 
těžebního řezu. Jde o prevenci havárie strojního zařízení s možností úniku látek nebezpečných 
vodám (viz další oddíl), případně i ke zranění či ztrátě životů. Uvedené riziko je pro 
navrhovaný těžební prostor výrazně limitováno tím, že stávající provozní zázemí (kde dochází 
k pohybům dopravních prostředků) je na pískovně Dolany vybudováno a kromě nakladače 
pro skrývky se jiná technika v okolí těžebních řezů nepohybuje. 
 
Ropné havárie 
S  ohledem na charakter činností v areálu pískovny nejsou rizika havárií s vážnějšími 
důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná, a to i přesto, že ve 
výrobním procesu budou škodlivé látky používány jednak jako provozní náplně skrývkového 
stroje, jednak jako pohonné látky při pohybech dopravních prostředků v areálu provozního 
zázemí. Bude se jednat o motorové a hydraulické oleje a motorovou naftu. 
 
Rizikové a havarijní situace mohou vzniknout jednat při technologickém úniku ze zařízení 
(netěsnost a postupný únik látky) jednak při manipulaci (doplňování paliva, výměna 
provozních náplní, havárie v dopravě /včetně havarijní situace při výjezdu na silnici Dolany-
Hrádek/, doplňování provozních náplní či jiné manipulaci s nimi). Pravděpodobnost havárie 
dopravních prostředků (s možným dopadem na Opatovický kanál) může být podmíněna i 
zhoršeným stavem silnice od výjezdu z pískovny ke křižovatce se silnicí II/333. 
Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu 
pravděpodobnosti takto: 
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• únik škodlivých látek při manipulaci (únik při nesprávné manipulaci, nedbalost při 
výměně či doplňování provozních kapalin) 

• riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě nebo 
z odstaveného vozidla  

• postupný únik látek  škodlivých vodám při netěsnosti systému  
• únik škodlivých látek při požáru či jiné havárii 
 
Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a 
dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů a pokynů výrobců 
technologických zařízení pro údržbu a provoz. Speciální preventivní nebo bezpečnostní 
opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná. Manipulaci s pohonnými látkami (tankování) 
provádět na zabezpečené ploše, kde bude možné eventuelní únik okamžitě lokalizovat a 
likvidovat. Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty: 

• zaměstnanci provozovny 
• podzemní a povrchová voda  v prostoru provozovny  
• povrchová voda Opatovického kanálu    
• individuální zdroje zásobování vodou (mimo dosah) 

 
Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva velmi nízké a 
to i v případě mimořádné události. V případě úniku ropných látek bude recipientem 
především horninové prostředí, neboť má vysokou propustnost a následně podzemní voda 
nebo voda v písníku a následně nejbližší tok  Je vhodné zároveň poznamenat, že ropné látky 
podléhají přirozené atenuaci.  
Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména na zaměstnance areálu.  Za běžných 
okolností lze riziko ohrožení zdraví osob (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké, neboť 
se jedná o osoby seznámené s vlastnostmi skladovaných látek a obsluhou technologických 
zařízení a proškolené v zacházení s nimi, včetně předpisů BOZP a opatřeních v případě 
havarijní situace. V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací: 
typ havárie Ohrožený objekt Poznámka 
havarijní únik škodlivých látek při 
dopravě, přepravě, manipulaci 
(tankování), nebo z nedbalosti 

 Horninové prostředí, podzemní a 
povrchová voda 

Nutná technická a organizační 
opatření,  

postupný únik látek při netěsností 
systému  

Horninové prostředí, podzemní a 
povrchová voda 

nutná organizační a technická 
opatření 

technologická nekázeň, porušení 
předpisů BOZP,  

Zaměstnanci, podzemní a 
povrchová voda 

Nutná technická a organizační 
opatření 

  
Prakticky všechny teoreticky možné typy havarijních situací jsou spojeny s únikem ropných 
látek do horninového prostředí, povrchové vody v písníku a dále do vod podzemních. 
 
Lze předpokládat,  že mimo pracovní prostory strojů by látky pronikly pouze v mimořádném 
souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na manipulační ploše by byl únik 
ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na vhodný sorbent, či odtěžením 
kontaminované zeminy. Při průniku látky přímo na hladinu vodní plochy je možno 
neprodleně únik likvidovat obvyklými postupy (odsátí látky z hladiny fibroilovými pásy, 
odčerpání apod.). Nezbytná jsou i organizační opatření zpracování havarijního plánu a 
proškolení zaměstnanců z hlediska postupů v případě havárie. 
 
Postupný únik látky lze eliminovat již vhodnými provozními  postupy a technickými 
opatřeními na zařízeních (úkapové a záchytné vany), nehledě k tomu, že zařízení  budou za 
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provozu pod stálým dohledem. V případě, že únik by nebyl zpozorován a likvidován, jsou 
možná následná sanační opatření. 
 
Za důležitou lze označit prevenci úniku – důslednou kontrolou všech zařízení, obsahujících 
ropné látky před zahájením a po skončení směny. Nezbytná je aktualizace havarijního plánu 
na nové provozní podmínky těžby bez úpravy. 
  
Riziko požáru 
Riziko požáru lze předpokládat při provozní závadě těžebního stroje nebo při nedodržení 
bezpečnosti při manipulaci s látkami (kouření při provozu těžebního stroje).  

V provozním zázemí pískovny jsou elektrická zařízení, která by mohla zahořet v případech 
zkratu apod., nejsou ale  sklady PHM apod. 
 
Dopady na okolí 
 
Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného 
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování 
provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).  
Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál těžebny.. 
Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné 
události. 
Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby,. nebo ohrožení některé ze 
složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných typů havárií 
vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně 
dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu. 
Těžiště prevence spočívá především v ochraně povrchových a podzemních vod 
 
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v případě 
mimořádné události, např. požáru spojeného s únikem většího množství škodlivých látek 
v případě provozní havárie těžebního stroje).  Za největší riziko lze v tomto případě označit 
možnost znečištění ovzduší škodlivými zplodinami a znečištění povrchových vod na hladině 
vodní plochy s rizikem šíření do podzemních vod. Požární prevenci i technickým opatřením 
eliminujícím riziko  vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost.  
 
 
Prevence havárií 
  
V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a 
pokynů výrobců a zodpovědných osob.  
  
Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a 
dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici 
prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek 
škodlivých vodám. Plocha, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám (např. při 
tankování pro nakladač), by měla být zabezpečena proti únikům (zpevnění, obvodové hráze či 
příkopy).  Nezbytné je zpracování havarijního plánu se kterým musí být seznámeni všichni 
zaměstnanci areálu. Zaměstnanci areálu musí být seznámeni s účinky skladovaných a 
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používaných látek a se zásadami první pomoci při zasažení, s doporučenými skladovacími 
postupy a zásadami BOZP a bezpečnosti provozu. 
 
Důležitá  je dále požární prevence, přičemž vzhledem k omezenému  množství skladovaných 
a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí obvyklá protipožární 
opatření. Samozřejmé je důkladné proškolení zaměstnanců a omezení používání otevřeného 
ohně v prostorách provozovny.  
 
Nástin řešení havarijních situací při řešení odpadového hospodářství je popsán v kapitole 
B.III.3 Odpady. Zpracovatelský tým předkládané Dokumentace tedy znovu zdůrazňuje, že při 
případné havárii, jejíž následky by mohly ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod 
(připadá v úvahu jen při převozu nebo manipulaci s tekutými nebezpečnými látkami a 
přípravky dále NCHLP) provést bezprostřední opatření ke zneškodnění havárie a následná 
opatření k odstranění jejich škodlivých následků. 
 

Opatření bezprostřední : 
Zamezení dalšího úniku NCHLP z  nádoby, např. ucpáním praskliny,otočením nádoby. Snažit 
se zabránit jejich úniku do vod a kanalizace – např. zasypáním  kapaliny savým materiálem 
(piliny,vapex), v případě blízkosti kanalizační vpustě, utěsněním kanalizačního otvoru –např. 
kanalizační rychloucpávkou. 
Opatření následná : 
- Uvedení zasaženého místa do původního stavu. 
- S použitým sorpčním materiálem zacházet  jako s nebezpečným odpadem. Použitý sorbent 

uložit do odpadové nádoby určené pro tento druh nebezpečného odpadu - kód 15 02 02.  
 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 
Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí zpracovatelský tým 
předkládané Dokumentace pokládá za potřebné uplatnit následující podmínky a doporučení : 
 
Základní doporučení  
• Pro pokračování těžby štěrkopísků do výhradního ložiska Dolany důsledně dodržovat 

maximální roční objem těžby do 200.000 m3 suroviny, tj. cca 340.000 tun v území, daném 
polohou plochy Z3 Změny č. 2 ÚP SÚ Dolany. 

• V rámci vlastní přípravy vymezení DP a přípravy POPD zajistit dostatečný ochranný pilíř 
podél pravého břehu Opatovického kanálu v minimální šíři 50 m (poloha východní 
hranice DP). 

• Z předpokládaného záboru lesa (a tím i plochy pro těžbu ve vymezeném DP) vyloučit 
plochy porostních skupin LČR LS Choceň 119C3, 119C3a a 119C5 a porostní skupiny 
LHO Pardubice 3B6 a 3B10 včetně enklávy 101 na SV  zájmového území, dále ponechat 
minimálně 50m pás porostní skupiny 3B10 (3B10b) podél pravého břehu Opatovického 
kanálu (s doporučením zachovat hranici s porostnímu skupinami 3B1 a 3B2a) z důvodu 
snížení vlivů na lesní pozemky a porosty s cílem uchovat hodnotnější nebo druhově 
bohatší části dotčených lesních porostů; zásoby pod ponechanými částmi lesních porostů 
převést ze zásob těžitelných mezi zásoby trvale vázané. 

 
 
 
 



Dokumentace podle § 6 odst. 5 a Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 216/2007 Sb. 
Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany 

EKOEX JIHLAVA, Žižkova 93                                                                                                                  Str. 75

K ochraně obytného prostředí a obyvatelstva 
• I pro navrhovanou těžební činnost na výhradním ložisku posuzovaného DP Dolany 

neměnit stávající rozložení obslužné dopravy pískovny, tj. zachovat zásadu vyloučení této 
dopravy přes obytné území obce Dolany.  

 
K ochraně ovzduší 
• Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě vhodnými technickými 

opatřeními (skrápění – zejména prostory provozního zázemí s pohybem dopravních 
prostředků dopravců a přepravců,  zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat 
sekundární prašnost. 

 
K ochraně podzemních a povrchových vod 
• Doplňování PHM řešit jen na zpevněné a zabezpečené ploše, nakládání s dalšími látkami 

nebezpečnými vodám řešit pouze v zabezpečených a zajištěných prostorech provozního 
zázemí. 

• Zajistit, že všechny mechanismy,  které se budou pohybovat v prostoru těžebny během  
přípravy další těžby a při vlastní těžební činnosti musí být v dokonalém technickém stavu; 
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě 
úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 
odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

• Zajistit, aby všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, 
byly  zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory (nepropustné 
podlahy, záchytné vany, havarijní jímky apod.). 

• Nadále uplatňovat  i pro těžbu na výhradním ložisku optimální řešení vodního 
hospodářství třídící linky ve smyslu důsledného oddělení nátoku a vyústění technologické 
vody do zařízení. V tomto kontextu nadále zajistit plnění především následujících zásad: 
o vyústění od sedimentační nádrže do jezera v dostatečné vzdálenosti od nátokového objektu 

technologické vody do prostoru čerpání. 
o pro toto řešení využít nepravidelného okraje stávajícího písníku, případně mezi nátokem a vyústěním 

technologických vod  vytvořit ostroh, aby nedocházelo k přímému prouděni  mezi výustí a vtokem. 
• Pro údržbu dopravních pásů (a to i pro vynášecí pásy od břehové hrany do třídícího 

zařízení) a provoz třídící linky důsledně používat biomazadla, případně instalovat 
dopravníky s uzavřenými soubory ložisek. 

• V provozním řádu pískovny i pro těžbu na výhradním ložisku nadále garantovat zajištění 
činností, bránících vzniku havárie spojené s únikem ropných látek, dále garantovat, aby 
v případě vzniku havárie došlo k okamžité sanaci a dekontaminaci zemin, hornin a vody 
v úplném rozsahu havárie. Pokud i přesto dojde přes všechna preventivní opatření k úniku 
znečišťujících látek do horninového prostředí a povrchové vody, neprodleně zabránit 
dalšímu šíření kontaminantů do přírodního prostředí, řešit odtěžení kontaminované 
zeminy a zabezpečit její sanaci nebo uložení na povolenou skládku a řešit odstraňování  
nebezpečných látek z vody na základě postupů dle vypracovaného havarijního plánu. 

• Při realizaci skrývkových a rekultivačních prací důsledně zajistit prevenci padání půd a 
zemin do vody písníků z důvodu prevence eutrofizačních pochodů v jezeře. 

• Pro sledování vlivu těžby štěrkopísků  na výhradním ložisku Dolany  na podzemní vody 
doplnit systém monitorovacích vrtů zájmové vodohospodářské a lázeňské oblasti o 
monitorovací vrt V-18, který by měl být situován na jižním okraji navrhovaného DP 
Dolany (výhradního ložiska Dolany), tj. na odtoku podzemních vod z prostoru ložiska ve 
směru k ložisku přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč ve smyslu 
výstupů hydrogeologické studie – přílohy č. 6.  Z vrtu V-18 (současně s vrty V-3, V-15, 
později V-16) budou odebírány v ročním intervalu kontrolní vzorky podzemních vod. 
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• Nadále monitorovat nové monitorovací vrty V16 a V17 s tím, že bude vedle tlakových 
změn kvartérní zvodně směrem k vodnímu zdroji Oplatil a písníku Staré Ždánice sloužit 
k sledování vlivu těžby na jakost podzemních vod v rozsahu dosavadních  laboratorních 
analýz vrtů V15 a V3. 

• Nadále monitorovat vrt V-15 s tím, že  bude vedle sledování tlakových změn kvartérní 
zvodně sloužit k sledování vlivu těžby na jakost podzemních vod v rozsahu laboratorních 
analýz doposud sledovaných vod vrtu V-3. Vrt V-3  nadále sledovat ve stejném rozsahu 
z důvodu jeho polohy ve vztahu k monitorování  nejen vlivu těžby, ale zároveň i vlivu 
technologie a přepravy štěrkopísku z prostoru ložiska. 

• Nadále uplatňovat i pro pokračování těžby do prostoru výhradního ložiska monitorování 
tlakových změn podzemní vody rozšiřujícího písníku prostřednictvím vodočetu, 
instalovaného v listopadu 2005. 

• Rozsah a četnost monitoringu úrovně  a kvality podzemních vod projednat 
s vodohospodářským orgánem na základě projektu monitoringu písníku Dolany pro fázi 
pokračování těžby i na výhradním ložisku Dolany. 

 
K ochraně půdy 
• Z návrhu těžby na výhradním ložisku Dolany vzhledem ke skutečnosti, že v aktuálním 

ÚPSÚ není uvažováno s využitím pozemků k těžbě štěrkopísků, vyloučit zemědělskou 
půdu v k.ú. Staré Ždánice, a to i s ohledem na požadavky zachování hodnotnějších částí 
lesů v SV části zájmového území DP Dolany.  

• Vypracovat podrobný elaborát  záboru ZPF z hlediska kvality dotčené půdy v rámci 
katastrálního území Dolany s vyznačením postupu těžby z hlediska postupného fyzického 
záboru zemědělské půdy po jednotlivých etapách přípravy těžby (skrývek). 

• Rozsah skrývek ornice a zúrodnitelných vrstev půdy řešit vždy po konkrétních etapách 
ročního předstihu skrývek před těžbou do 2 ha 

• Zajistit oddělení ukládání deponie zemin a zúrodnitelných vrstev půdy po projednání 
s příslušnými orgány ochrany ZPF. 

• Rozsah odlesnění a navazujících skrývek řešit vždy po konkrétních etapách ročního 
předstihu skrývek před těžbou max. do 2 ha s tím, že k zásahu do lesních porostů bude 
přistoupeno v dohodnutém a projednaném rozsahu až v závěrečné fázi exploatace 
výhradního ložiska Dolany. 

 
V rámci nakládání s odpady 
• V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny 

prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci nového písníku; tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorech v provozovně Dolany v souladu s legislativou v 
oblasti ochrany vod a odpadového  hospodářství, jejich odstranění bude realizováno pouze 
na základě smluvního vztahu s oprávněnými osobami;  

• Při  činnostech  prováděných   na   území   oznamovatele   používat   pouze  zařízení  a 
prostředky, kterými nebude znečišťováno a poškozováno životní prostředí a nebudou 
porušovány hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 

• Při odvozu odpadů volit optimální způsob a trasy. 
• Při vzniku nového druhu odpadu zajistí oznamovatel podle technických a chemických 

(bezpečnostní list, analýza) informací o odpadu jeho zařazení  podle „Katalogu odpadů“  a 
zavedení do evidence, včetně stanovení způsobu shromažďování, odpadové nádoby a 
zajištění oprávněné firmy pro využití nebo odstranění. V případě ukončení produkce 
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odpadu zajistí jeho vyjmutí z evidence, zrušení v registraci pro odvozy a odstranění 
odpadových nádob. 

 
K ochraně přírody a krajiny 
• Skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu snížení možnosti 

ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na 
populace epigeického hmyzu. 

• Veškerá odlesnění řešit výhradně v období vegetačního klidu. 
• V rámci organizace prostoru budoucí těžebny a v rámci projektu rekultivací  zajistit, že v 

prostoru mezi korunou budoucího východního  závěrného svahu a novou linií okraje 
lesních porostů  bude řešen vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby mělkých 
periodických vod a tím zatraktivněno  zájmové území pro obojživelníky. 

• V rámci rekultivace břehů zajistit, že budou místně ponechány části ploch břehů bez 
překrývání zeminami z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a suchomilné druhy 
živočichů za účelem zvýšení biodiverzity lokality. 

• V rámci výsadeb dřevin místně uplatnit i skupinovou výsadbu domácích druhů kvetoucích 
keřů a do druhové skladby dřevin zajistit i příměs živných dřevin pro batolce duhového. 

• V rámci tvorby závěrných svahů nepřipouštět vznik stěn atraktivních pro břehuli říční. 
• Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené 

skrývkovými pracemi  z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  
plevelů. 

• Ponechat lesní porosty v SV části zájmového území ve výběžku lesa do polí při hranici 
k.ú. Dolany a k.ú. Staré Ždánice jako nezastupitelnou součást přírodní charakteristiky 
krajinného rázu místa. 

• Rekultivaci písníku důsledně a operativně řešit jako postupnou v návaznosti na jednotlivé 
etapy postupů těžby suroviny. 

• V rámci plánu rekultivace prověřit podmínky pro vznik dvou výhledových jezer v území 
dotčeném těžbou na výhradním a nevýhradním ložisku Dolany s tím, že v případě 
potvrzení vhodného technického řešení toto realizovat v závěrečné fázi těžební činnosti. 

• Ve vztahu k změně plánu rekultivace řešit kromě zatravněného protihlukového zemního 
valu především  dynamizaci  vznikající břehové linie, zejména v území mezi stávajícím 
lesíkem u Dolan a západním břehem písníku a při styku vznikajícího jezera s novými 
okraji lesního porostu (včetně okraje ponechávané části lesa)  podél východní a jižní části 
zájmového území. 

• V rámci změny plánu  rekultivace aktualizovat způsob řešeného zapojení břehových linií 
do krajiny dosadbami dřevin ve druhové skladbě odpovídající danému stanovišti, 
s preferencí skupinových nespojitých výsadeb, v kombinaci s podporu přirozené sukcese 
dřevin a podporou makrofyt zejména při severozápadní břehové linii; prostor 
jihozápadního předpolí technicky v závěrečné fázi těžby na nevýhradním ložisku připravit 
pro možnost rekreačního využití ve smyslu požadavků obce Dolany. 

• Východní břehy písníku v poloze dohodnuté hranice zábor lesa řešit až po ukončení a 
likvidaci provozu dopravní sekce na základě aktualizace plánu rekultivace. 

 
K ochraně památek 
• V případě archeologického nálezu (zejména při skrývkách) kontaktovat pracoviště 

oprávněné k provádění záchranného archeologického průzkumu, projednat a zajistit 
konkrétní způsob dokumentace a záchrany archeologických nálezů.  
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Jiná doporučení 
• V rámci dalšího stupně projektové dokumentace detailně ověřit technické, 

technickobezpečnostní a provozní aspekty přeložky vodovodu mimo území navrhovaného 
DP za podmínky zajištění zásobování vodou sídel, závislých na dotčeném vodovodním 
řadu.  

  
Kompenzační opatření  jsou potřebná ve formě náhrady lesních porostů formou náhradního 
zalesnění v minimálním rozsahu dle plochy Z4 Změny č. 2 ÚPSÚ Dolany: 
• V kontextu navrhovaného odlesnění řešit již v předstihu náhradní zalesnění nad levým 

břehem Čertůvky severně od stávajícího lesíka v rozsahu plochy Z4, určené Změnou č. 2 
ÚPSÚ Dolany k zalesnění s tím, že bude preferována druhová skladba odpovídající 
doubravám. 

 
Majetkoprávní kompenzace s vlastníky pozemků či jiných nemovitostí nejsou předmětem 
hodnocení vlivů na životní prostředí, případné střety zájmů jsou ošetřeny horním zákonem 
dostatečně.  
 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů 

 
V rámci vypracování Dokumentace byly použity standardní metody v jednotlivých oborech, 
které byly využity jednotlivými specialisty a odborníky pro  sestavení Dokumentace a jejích 
příloh. Podrobněji zpracovatel Dokumentace odkazuje na tyto přílohy a studie s tím, že níže je 
uvedena jen základní informace: 
 
Metodika hydrogeologického průzkumu 
Hydrogeologická studie  vychází z dlouholeté časové řady  zpracovatele ze zájmového území  
a jeho širšího okolí a byla řešena i na základě zpřesněného monitoringu a hydrogeologického 
modelu, doloženého v rámci Přílohy č. 3.  
 
Zdravotní rizika 
Studie zdravotních rizik vycházela z doporučených metodik. Hodnocení vztahu Dávka – 
účinek bylo provedeno pomocí metodiky AN 15a, doporučených hodnot WHO pro hlukové 
klima a pomocí národní legislativy (NV č. 148/2006 Sb.). Hodnocení vztahu Dávka – účinek 
pro chemické škodliviny bylo založeno na národních legislativních limitech na ochranu 
zdraví, na doporučených hodnotách WHO a na toxikologických hodnotách US EPA (databáze 
IRIS) pro referenční koncentrace pro tento řešený případ. Při hodnocení expozice byla 
zohledněna nejbližší obytná zástavba v okolí jednotlivých areálů těžební plochy Dolany. 
Tomu odpovídá i volba specifických referenčních bodů. Expozice byla odhadnuta 
konzervativním způsobem jako potenciální maximální úroveň působení škodlivin. Expozice 
fyzikální škodlivině byla uvažována jako venkovní (outdoor), expozice vůči chemickým 
škodlivinám je zohledněna jako venkovní a pouze pro inhalační cestu vstupu škodlivin do 
exponovaného organismu. Pro posouzení zdravotních rizik byla vzata maxima ročních 
průměrných koncentrací. Při posuzování inhalační expozice byl odhad prováděn v maximálně 
konzervativní míře. Předpokládal průběžnou 24hod. expozici denně, přičemž současné 
epidemiologické studie předpokládají v průměru tříhodinový pobyt člověka na venkovním 
ovzduší.  
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Rozptylová studie 
Výpočet rozptylu škodlivin byl proveden pomocí software SYMOS 97, který je schválen pro 
podobné provozy jako závazná metodika hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší metodickým 
pokynem MŽP ČR. Pro výpočet imisních koncentrací byly v souladu s metodikou použity 
údaje oficiálně zveřejněných emisních faktorů pro dopravní vlivy dle MŽP ČR. 
 
Akustická studie 
V daném případě byl současně hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní 
(doprava po účelových komunikacích.) Použité programové vybavení HLUK+, v. 7.68 má 
integrovanou novelu metodiky pro výpočet dopravního hluku, nehodnotí ovšem útlum hluku 
vlastnostmi prostředí.  
 
Biologické údaje 
Byl dále v období červenec 2005 – listopad 2007 proveden kvalitativní botanický a 
zoologický průzkum v zájmovém území DP s přesahem do okolí se zaměřením na hodnotnější 
lokality a stanoviště (doložen v rámci přílohy č. 7). 
 
Popisy pracovních postupů při hornické činnosti jsou založeny na informacích a podkladech 
od oznamovatele. V podstatě se neliší od popisu, uvedeného v Oznámení  E.I.A. pro již 
schválenou hornickou činnost oznamovatele na stávajícím, se záměrem bezprostředně 
souvisejícím nevýhradním ložisku Dolany (Macháček a kol., leden 2006). Dále byla využita 
literatura a podklady, uvedené v závěru předkládané Dokumentace. 
 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 

 
Posouzení bylo připravováno na základě předprojektové přípravy záměru (příprava POPD pro 
těžbu na výhradním ložisku) jako pokračování stávající těžby na nevýhradním ložiska Dolany 
do prostoru navrhované¨ho DP na výhradní části ložiska, s využitím poznatků ze stávající 
těžby a ze začleněním výstupů zjišťovacího řízení na záměr „Změna technologie přepravy a 
upřesnění technologie úpravy při těžbě štěrkopísků na nevýhradním ložisku Dolany“ (2003) a 
„Pokračování hornické činnosti na nevýhradním ložisku Dolany“ (2006). 
Pro posouzení vlivů na životní prostředí z hlediska hydrogeologického jako potenciálně 
nejvýznamnější oblasti vlivů byly k dispozici všechny potřebné podklady. Neurčitosti 
zpracování odpovídají pásmům nejistot stanovení základních hydrologických a 
hydrogeologických  parametrů. Dopřesnění hydrogeologických poměrů oblasti  bude možné 
na základě výsledků dlouhodobého monitorování podzemních vod v souvislosti se 
zamýšleným navýšením odběru z vodních zdrojů Oplatil a Hrobice – Čeperka s tím, že již 
bylo přistoupeno k modelování hydrogeologických poměrů na základě stávající časové řady. 
Nejistotou je zatím dohoda o maximálním rozsahu výhledového zásahu do lesních porostů s 
tím, aby projednaná ochrana částí porostů zároveň maximálně odpovídala vhodnému 
rozdělení lesa na porostní skupiny. 
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ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Varianty řešení záměru na rozšíření těžby do dalšího prostoru, tentokrát již výhradního 
ložiska Dolany  n navrhovaném rozsahu DP Dolany nebyly předloženy, poněvadž záměr 
představuje pokračování stávající těžby do prostoru navazujícího východně až 
severovýchodně na stávající písník (včetně projednaného výhledového rozsahu těžby na 
nevýhradním ložisku). Předkládaná aktivní varianta je tak  výsledkem dřívějších rozhodnutí 
oznamovatele, který uspěl při řešení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru 
Dolany v území CHLÚ Lázně Bohdaneč  severně od silnice Dolany – Hrádek. 
Na základě těchto skutečností se oznamovatel rozhodl řešit další těžbu štěrkopísků na 
výhradním ložisku Dolany  v jediné územní a technologické variantě. 
V podrobnějším rozboru je odkazováno na kapitolu B.I.5. úvodních částí podaného oznámení.  
 

ČÁST F. ZÁVĚR 
 
Na základě provedeného hodnocení vlivů na životní prostředí je možno konstatovat, že záměr 
Stanovení dobývacího prostoru a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany je 
možno za podmínek, prezentovaných v části D.IV. předkládané dokumentace, doporučit 
k dalšímu řízení a realizaci. 
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
Posuzovaný záměr stanovení DP Dolany a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany  
odpovídá  bodu 2.3. kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) v příloze č. 1  zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 216/2007 Sb.: 
„Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných 
surovin nad 1 000 000 t/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více“. V daném kontextu je 
Dokumentace podána ve smyslu  možnosti, dané ust. §  6 odst. 5 cit. zákona pro záměry, 
povinně posuzované z hlediska jejich možných vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 cit.zák. 
Oznamovatele k tomuto postupu vede i dosavadní úroveň korektní  komunikace s dotčenými 
obcemi a dotčenými správními orgány v rámci koexistence již probíhající těžby na 
navazujícím nevýhradním ložisku Dolany, včetně  postupného řešení střetů zájmů. 
 
Oznamovaným záměrem je tedy návrh na stanovení dobývacího prostoru Dolany a řešení 
těžby štěrkopísků v tomto navrhovaném DP. 
 
Jak je zmíněno v úvodu předkládané Dokumentace, CHLÚ Lázně Bohdaneč bylo stanoveno 
v roce 1989 a předchozí souhlas s dobývacím prostorem Dolany v roce 2005.  
 
A: Stručný popis záměru 
Těžba na písníku Dolany byla na základě výstupů procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí v roce 1997 následně povolena státní báňskou správou v roce 1998. Těmito přípisy 
státních orgánů byla stanovena maximální kapacita roční těžby suroviny na 150.000 m3/rok 
podobu souběhu těžby s písníkem Staré Ždánice, po ukončení těžby ve Starých Ždánicích na 
200.000 m3/rok. V roce 2006 bylo provedeno ve fázi zjišťovacího řízení posouzení vlivů 
pokračování těžby na nevýhradní části ložiska  Dolany o rozloze 9,17 ha.  
 
Posuzovaný záměr předpokládá přesunutí těžební činnosti těžební organizace REALMA, 
s.r.o. Zlín (s provozovnou realma-pískovna dolany s.r.o).  z nevýhradní části ložiska Dolany 
na bezprostředně navazující výhradní část ložiska Dolany do prostoru navrhovaného DP 
Dolany, vymezeného mezi silnicí Hrádek-Dolany, Opatovickým kanálem a stávajícím 
nevýhradním ložiskem Dolany (stávajícím písníkem Dolany). Výměra navrhovaného DP 
Dolany činí 24,8806 ha a představuje využitelný prostor CHLÚ Lázně Bohdaneč jen severně 
od silnice Hrádek – Dolany.  
 
Těžební organizace nepožaduje navýšení těžebních limitů, těžební zařízení a technologické 
zázemí zůstanou beze změny. Z hlediska technického zázemí si postup těžby vyžádá pouze 
prodloužení nábřežní dopravníkové trasy pro přepravu vytěžené suroviny od těžebního 
zařízení do třídící a úpravárenské linky. Jde tedy o pokračování stávající těžby v navrhované 
kapacitě maximálního ročního ekvivalentu je 200.000 m3 suroviny, tj. cca 340.000 tun, je to 
zároveň maximální hodnota povoleného ročního limitu těžby.   
 
Kvalitativním rozdílem oproti dnešnímu charakteru záměru, vyplývajícím z polohy 
navrhovaného DP,  je kromě dotčení zemědělské půdy i vstup do části lesních porostů 
západně od Opatovického kanálu. 
 
Z hlediska imisní zátěže ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze konstatovat, že  posuzovaný 
záměr negeneruje nové zdroje znečištění ovzduší, pouze dochází k přesunu plošného zdroje 
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přímo související s těžbou, a to do větší vzdálenosti od obytné zástavby než je stav stávající. 
Příspěvky posuzovaného záměru u nejbližších objektů obytné zástavby se pohybují 
v takových koncentracích, které by neměly znamenat ovlivnění zdravotního stavu obyvatel 
nejbližší obytné zástavby.  
 
Skrývkové práce budou spočívat v postupném odděleném skrývání ornice a podorničí. 
Zpravidla dojde ke skrytí cca 0,5 až 0,7 m kulturní vrstvy, tj. ornice a podorničí (= zeminy 
vhodné k zúrodnění) a jejich uložení na předem schválené pozemky v rámci výše uvedeného 
projektu, roční rozsah skrývek je navrhován do 2 ha. Provádění skrývky je navrženo jako  
kampaňovité, v závislosti na postupu těžby. Lze předpokládat, že skrývkové práce nebudou 
trvat déle než 10 dní v každé etapě skrývek. Při realizaci těžby ve výše uvedeném ročním 
objemu bude zřejmě nutno provádět skrývku 1 – 2 krát do roka. Na skrývkové práce bude 
používána technika externího dodavatele služeb s příslušnými báňskými oprávněními 
k činnosti, částečně skrývku bude oznamovatel provádět svými technickými prostředky 
(kolový nakladač). 
Skrývka a těžba budou generelně postupovat od západního okraje ložiska k východnímu 
okraji a od technické základny umístěné v jižní části současného těžebního prostoru (1. etapa). 
V první fázi se předpokládá postupné vytěžení prostoru podél západní hranice těžebního 
prostoru vedoucí zhruba severovýchodním směrem na hranice k.ú.obce Dolany. Dále bude 
těžba pokračovat východním směrem až na hranice nevýhradního ložiska ve smyslu územního 
vymezení plochy Z2 v rámci Změny územního plánu č. 2 obce Dolany. 
 
Současná technologie těžby  nebude měněna ani pro výhled hornické činnosti v prostoru DP 
Dolany na výhradním ložisku: plovoucí korečkový bagr PKR DYK 80, pohon – elektrický 
proud; tři plovoucí pásové dopravníky na dvou plovácích s elektrickým pohonem, nábřežní 
dopravníková trasa cca 735 m - elektrický pohon. Třídění vytěženého kameniva na dvou 
vibračních třídičích skrápěných technologickou vodou přiváděnou elektrickým čerpadlem o 
max. výkonu 3.500 l / min., odvodnění a separování odplavitelných částic v dehydrátoru na 
elektrický. pohon, pět haldovacích pasů a dva vynášecí pasy (pro I. a II. třídič), 1 ks kolový 
nakladač pro nakládku volně sypaného kameniva na vozidla zákazníků. Současná technologie 
úpravy kameniva byla schválena včetně nožové pračky, která v současné době není do linky 
zabudována. Současná technologie byla vyrobena v roce 2003 a do provozu byla uvedena 
v listopadu téhož roku. Dosud na této technologii nebyly provedeny žádné změny. Pro 
dobývací činnost v území, na něž se zpracovává tento záměr se nepředpokládá rozšíření 
technologie pro těžbu, přepravu a třídění kameniva. Surovina z tohoto území bude vydobyta 
pomocí stávajícího technického zařízení. 
Třídění a úprava suroviny zůstává zachováno i pro navrhované pokračování těžby. V písníku 
je aktuálně uplatňován mokrý způsob třídění, tedy zkrápění štěrkopísku na I. třídiči, surovina 
je na dehydrátoru odvodněna. Hrubá frakce kameniva se na dalším vibračním třídiči 
skrápěném technologickou vodou třídí do tří frakcí.  
 
Doprava hotových výrobků k zákazníkům bude prováděna prostřednictvím externích 
dodavatelů přepravních služeb, oznamovatel neprovozuje vlastní dopravu. Dopravní 
prostředky přijedou do prostoru provozního zázemí, kde budou naloženy nakladačem a přes 
váhu budou opouštět provozovnu. 
 
S  postupující těžbou budou souběžně a průběžně probíhat rekultivační práce. Tyto práce se 
budou realizovat podle doplnění dosavadního plánu rekultivace zpracovaného a schváleného 
pro rekultivační práce v ložisku Dolany. Předmětem tohoto doplnění bude pouze rozšíření 
rekultivačních prací na nové plochy vzniklé v souvislosti s rozšířením stávajícího těžebního 
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prostoru. Základní principy plánu rekultivace pro ložisko Dolany zůstanou beze změny (v 
principech rekultivace, jde ale o nové území) pro části mimo les, v prostoru dotčení lesa bude 
nutno plán rekultivace aktualizovat. Jelikož se jedná o těžbu z vody,  vznikne ve vytěženém 
prostoru vodní plocha o konečné rozloze cca 9 ha (podle síly ochranných pilířů) a hloubce cca 
11 m, která bude ohraničena závěrnými svahy se sklonem 1:3. Technická rekultivace bude 
spočívat v urovnání terénu, v provedení výkopu, násypu a svahování, biologická část 
rekultivace bude zahrnovat osetí technickou rekultivací nově vytvořených svahů a jejich 
osázení původními druhy dřevin.  V rámci Oznámení je doporučena změna plánu rekultivace 
o ochranný protihlukový val na při západní hranici písníku, dynamizace břehové hrany 
v prostoru mezi lesem u Dolan a severozápadní hranicí písníku. 
 
B: Poznámky k možným variantám 
Záměr pokračování těžby na výhradním ložisku Dolany je hodnocen v jediné územní variantě, 
dané lokalizací dalších těžitelných zásob na výhradním ložisku Dolany v severní části 
vymezeného CHLÚ. Tím je dána územní varianta posuzované činnosti.  
S ohledem na pozitivní provedené změny technologie v roce 2003 není předkládána žádná 
jiná technologická varianta těžby pro její navrhované pokračování nad rámec aktuálně 
provozovaného způsobu činnosti v dnešním písníku Dolany. Není nutno řešit novou polohu 
provozního zázemí, jen řešit přesun těžební technologie a dopravních pásů. 
 
C: Stručné shrnutí zjištěných vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí 
V kontextu vlivů na veřejné zdraví je možno konstatovat, že z hlediska zdravotních rizik 
stacionární zdroje hluku nebudou dle výstupů hlukové studie u nejbližších objektů obytné 
zástavby nepředstavují významné riziko.Výsledné hladiny akustického tlaku A u modelově 
zvolených výpočtových bodů však reprezentují bez ohledu na navrhované rozšíření těžby 
v lokalitě při hrubé aproximaci významné obtěžování exponované populace, stejně tak 
maximální hodnoty akustického tlaku vyjádřené deskriptorem Ln ukazují bez ohledu na 
nulový příspěvek těžby na  vysokou hlukovou zátěž lokality v oblasti obytné zóny formou 
rušení spánku.  Z výsledků provedených výpočtů lze vyslovit předpoklad, že provoz všech 
uvažovaných liniových, plošných a bodových zdrojů hluku se při realizaci záměru významně 
neprojeví na změnách akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby. Na základě 
stávajícího stavu hlukové situace v lokalitě je však nutné zvážení realizace odpovídajících 
protihlukových opatření v gesci správce komunikace. 
 
Z hlediska akustické situace v území vyplývající z hlukové studie je patrné, že těžba 
v navrhované lokalitě a obdobný rozsah vyvolané dopravy jako ve stávajícím stavu 
nepředstavuje změnu akustické situace v zájmovém území. Zdroje hluku z prostoru těžebny 
nebudou znamenat překračování základního hygienického limitu pro denní dobu. Akustická 
situace související s dopravou zůstává vzhledem k zachovanému objemu těžby nezměněna, je 
již řešena realizace ochranného protihlukového valu při hranici písníku směrem k obci Dolany 
jako výstup předcházejícího hodnocení vlivů na akustickou situaci. 
 
Z hlediska imisní zátěže ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze konstatovat, že posuzovaný 
záměr negeneruje nové zdroje znečištění ovzduší, pouze dochází k přesunu plošného zdroje 
přímo související s těžbou, a to do větší vzdálenosti od obytné zástavby než je stav stávající. 
Příspěvky posuzovaného záměru u nejbližších objektů obytné zástavby se pohybují 
v takových koncentracích, které by neměly znamenat ovlivnění zdravotního stavu obyvatel 
nejbližší obytné zástavby. Je však nutno upozornit na okolnost, že dochází v již pozadí k 
překračování imisního limitu pro roční průměrné koncentrace. Přesto, že příspěvek k imisní 
situaci vyhodnocený z provozu nově navržených zdrojů znečišťování ovzduší činí v případě 
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ročních průměrů max. jednotky  % platného limitu hrozí vzhledem k nezahrnutí dalších 
potenciálních zdrojů imisí podstatně významnější navýšení sledovaného ukazatele. Z tohoto 
důvodu je vhodné učinit veškerá opatření ke snížení sekundární prašnosti.  
 
Těžba štěrkopísku na výhradním ložisku Dolany ovlivní lokální hydrogeologické poměry 
území. Představuje přímý zásah do podzemních vod. Dojde ke změně tlakových poměrů 
kvartérní zvodně v rozsahu vlastního písníku a do vzdálenosti desítek metrů od okrajů 
písníku. Do větších vzdáleností se tlakové změny (tj. změny úrovní hladin podzemních vod) 
promítnou nepatrně, v řádu jednotek centimetrů. Ovlivnění hladiny podzemní vody obce 
Dolany bude dle matematického modelu velmi malé v řádu prvních jednotek centimetrů, 
významově zanedbatelné.  
Vliv těžby na hydrogeologické poměry obce Dolany je dlouhodobě sledován monitorovacím 
vrtem V-3a. Vliv na podzemní vody dotující vodní zdroj Oplatil ze směru od ložiska Dolany 
CHLÚ je sledován nově vybudovanými monitorovacími vrty V-15 a V-16.  
Vlivem těžby dojde v okolí písníku k mírnému urychlení proudu podzemní vody jednak 
radiálním všesměrným přítokem do vznikající těžební jámy, jednak mírně urychleným 
přítokem od severu a severozápadu a mírně urychleným odtokem z písníku jižním směrem 
k ložisku peloidů Rozkoš a východním směrem k písníku DMP (Staré Ždánice). Uvedené 
tlakové změny a urychlení proudu podzemní vody se týká blízkého okolí písníku do 
vzdáleností desítek metrů, z hlediska hydrogeologických poměrů jde o lokální vliv, 
významem malý, neboť v dosahu možného ovlivnění se nenacházejí vodní zdroje 
individuálního ani hromadného zásobování obyvatel. 
Vlastní písník je prostorem, ve kterém proudí podzemní voda několikanásobně pomaleji než 
v okolní štěrkopískové vrstvě kvartérního  kolektoru. Tento pohyb je s postupem času ještě 
zpomalován kolmatací stěn písníků, především výtokové stěny písníku. V celkovém efektu 
způsobuje písník zdržení podzemní vody v krajině v řádu několika let. Zdržení neznamená 
hromadění vody v krajině, jde pouze o fázový posuv ve srovnání s neovlivněným okolím. 
Těžba štěrkopísku na výhradním ložisku Dolany představuje dočasné (tj. po dobu těžby) 
snížení podzemního odtoku o cca 3 l/s a 5 l/s v důsledku nahrazování objemu vytěženého 
štěrkopísku podzemní vodou a trvalé ochuzení využitelných zásob podzemních vod 
v důsledku výparu z vodní hladiny přibližně o 3 l/s. Uvedené vlivy byly v devadesátých letech 
minulého století započítány do těžebních limitů stanovených z hlediska priority 
vodohospodářských zájmů v dané oblasti. 
Vliv těžby štěrkopísku na výhradním  ložisku Dolany je vztahován k velmi výrazným 
změnám ve vývoji hladin vodního zdroje Oplatil, neboť je situován v jeho hydraulickém 
dosahu. Vlivem zasypání průplavu mezi východní a západní částí Oplatilu došlo k zaklesnutí 
hladiny východní části Oplatilu cca o 1 m v důsledku vodárenského odběru vody z této části 
písníku. Se zaklesnutím se zároveň projevila absence zvýšených vodních stavů konce jara a 
začátku léta. Zaregistrovaný jev patrně souvisí s drenážním účinkem všech písníků, které ho 
obklopují (především písníku Oplatil – západ) a s kolmatací východní části Oplatilu, neboť je 
tato část písníku nejstarší. Největší kolmatace především severní stěny ve směru hlavní dotace 
je způsobena sedimentací nejjemnějších frakcí vypouštěných technologických vod původní 
třídírny, provozované více desetiletí. 
Zaklesnutí východní části Oplatilu způsobilo pokles hladiny v jeho širokém jihovýchodním 
okolí, je zaregistrováno vrtem V-11, pokles činí cca 0,2 m a 0,3 m ve vzdálenosti cca 700 m 
od břehu Oplatilu. Dle dosavadního vývoje lze předpokládat další zaklesávání hladiny 
vodárenské části písníku, což pravděpodobně vyvolá potřebu dodatečné realizace 
regulovatelného propojení východní a západní části Oplatilu, jak bylo dle hydrogeologického 
návrhu požadováno. V současném stavu je hydraulická souvislost vodního zdroje Oplatil a 
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ložiska Dolany CHLÚ poměrně velmi malá (viz přílohu č. 8), v případě zřízení 
regulovatelného propojení významně posílí. 
Z důvodu včasné detekce případného ropného znečištění a z důvodu sledování tlakových a 
hydrochemických změn v písníku a v jeho okolí je nutné provádět pravidelné vzorkování 
monitorovacích vrtů ve stanovených přibližně ročních intervalech včetně pravidelného měření 
hladin podzemních vod v intervalu 1 měsíce. Nebezpečí ropného znečištění podzemních vod 
se významně zmenšilo převedením těžebního bagru na elektrický pohon. 
 
Novou kvalitou výhledového využití výhradního ložiska Dolany je zásah do lesních pozemků 
a porostů v navrhované výměře cca 13,11 ha v prostoru mezi stávajícím písníkem, 
Opatovickým kanálem a silnicí Hrádek – Dolany. S ohledem na navrhovaný rozsah 
postupného odlesnění (pokud by byla naplněna činnost v celé výměře navrhovaného DP) a 
přeměny lesa na vodní plochu  lze předpokládat významné ovlivnění lesa jako složky 
životního prostředí ve vymezeném území, proto je navrhováno ponechání částí lesních 
porostů bez zásahu a převod těžitelných zásob pod nimi do zásob trvale vázaných. 
Patrným vlivem je zábor dalších cca 11,66 ha půdy, jde o pozemky v podprůměrné kvalitě, 
s vysokou skeletovitostí, takže míra vlivu na ZPF je tím snížena oproti některým jiným 
záměrům v širším území mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. 
 
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy je možno s ohledem na polohu záměru a charakter 
dotčeného území pokládat za málo významné až nevýznamné v části dotčení agrocenóz, za 
nepříznivé a významné v části dotčení lesů, není zasahováno některé hodnotnější přírodní 
stanoviště. 
  
Vliv realizace oznámeného záměru na krajinný ráz bude během těžby ložiska mírně 
nepříznivý a méně významný v nelesní části záměru s tím, že v závislosti na postupech 
rekultivace a trvalého udržování rekultivovaných ploch dojde ke snížení míry vlivu a 
v důsledku převáží po letech příznivý estetický vliv vodní plochy a doprovodných pásů zeleně 
na poměrně monotónní krajinný ráz.  Zásah do lesa patrným způsobem změní krajinný ráz 
místa a pokud bude realizováno odlesnění v celém navrhovaném DP, dojde k likvidaci 
krajinotvorně významné části kulisy lesních porostů v SV části navrhovaného DP 
s nežádoucím otevřením průhledu do polí dále k severu. Nižší míra velikosti a významnosti 
vlivů zamýšleného záměru pokračování těžby na výhradním ložisku Dolany  je dána zejména 
tím, že stávající provozní zázemí písníku je vybudováno a bude využito i pro pokračování 
těžby, takže nebude vznikat nová dynamizace v rámci vizuálně vnímatelného krajinného 
prostoru krajinného rázu místa nad rámec dnešní úrovně, s výjimkou dočasných mezideponií 
skrývaných zemin. 
 
D. Výstup: 
Záměr pokračování těžby štěrkopísků na nevýhradním ložisku Dolany ze zvodnělé kvartérní 
terasy neznamená velkoplošné ovlivnění struktury a funkcí krajiny. Půjde vesměs o vlivy 
místního charakteru, které je možno většinově minimalizovat technickými a organizačními 
opařeními, nelze však připustit těžební činnost v celém rozsahu možného odlesnění, 
vyplývajícího z polohy navrhovaného DP Dolany. Při zpracování Dokumentace nebyly 
zjištěny takové vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by překračovaly stanovené 
hygienické limity, vážně narušovaly územní systém ekologické stability, významné krajinné 
prvky (s výjimkou zásahu do lesa – viz výše), jiné cenné části přírody nebo režim podzemních 
vod.  
Za předpokladu respektování podmínek a doporučení, prezentovaných v kapitole D.IV., lze 
záměr pokládat za podmíněně akceptovatelný. 
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Příloha č. 1 
 
 

STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU A 
TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ NA VÝHRADNÍM 

LOŽISKU DOLANY 
 

Kraj PARDUBICKÝ,  
Obce Dolany, Staré Ždánice 

________________________________________________________________ 

oznamovatel: 
REALMA s.r.o., Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín 

______________________________________________________________ 

 
DOKUMENTACE 

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
podle § 6 odst. 5 a přílohy č. 4 

zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  ve znění zák.č. 216/2007 Sb. 
 

 

VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ 
 

• Vyjádření stavebního úřadu při MěÚ Lázně Bohdaneč z hlediska souladu s platnou 
ÚPD 

• Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽPaZ podle§ 45i zák. č. 
114/1992 Sb., v platném znění 

 
 
 
 
 
 
 

Jihlava, leden 2008 
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Příloha č. 9 
 

 
STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU A 
TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ NA VÝHRADNÍM 

LOŽISKU DOLANY 
 

Kraj PARDUBICKÝ,  
Obce Dolany, Staré Ždánice 

________________________________________________________________ 

oznamovatel: 
REALMA s.r.o., Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín 

______________________________________________________________ 

 
DOKUMENTACE 

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
podle § 6 odst. 5 a přílohy č. 4 

zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  ve znění zák.č. 216/2007 Sb. 
 

 

 
DOKLADY O AUTORIZACI POVĚŘENÉHO 

ZPRACOVATELE 
 
 

• Kopie rozhodnutí o prodloužení autorizace 
• Kopie osvědčení o odborné způsobilosti 
• Kopie aktuálního znění živnostenského listu 

 
 
 
 
 
 
 

Jihlava, únor  2008 
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